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Jan Kasprowicz

BÓG SIĘ RODZI!
Bóg się rodzi! — Moc truchleje, co wołała: „Ząb za ząb“, 
krwawe zmazy krwią płaciła, tchnień litosnych gasząc żar.. 
Nowe, jasne idzie prawo, by przeniknąć mroków głąb 
i miłością spór rozstrzygać i przebaczać w miejsce kar.

Bóg się rodzi! — Moc truchleje, co na ludu zgięty kark 
ma obrożę, albo topór, co swobodę depcze w proch... 
Sprawiedliwość i szlachetność na szyderczy niesie targ, 
a czcicieli prawdy Bożej we więzienny wtrąca loch.

Bóg się rodzi! — Moc truchleje, co dla. siebie i swych sług 
chciwie wszystek chleb zagarnia, co obdziera innych z szat, 
aby sama lśnić w bisiorach, gdy w łachmanach głodny brat., 
Bóg się rodzi! — Obnażonych i zgłodniałych idzie Bóg... 
Biczowanych idzie zbawca... idzie sędzia, a nie kat... 
MIŁOSC  — jego wielkie imię, a świątynią... cały świat!

BÓG SIĘ RODZI!
Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów — obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony!
Wzgardzony — okryty chioałą,
Śmiertelny — Król nad wiekami! !
A  Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami...

Cóż masz, niebo nad ziemiami?
Bóg porzucił szczęście swoje —
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje...
Nie mało cierpiał, nie mało.
Żeśmy byli winni sami!
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszłało między nami...

Podnieś rękę, Boże Dziecię. 
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie, 
Wspieraj jej siłę — Swą siłą:
Dom nasz i majętność całą,
I nasze wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami...

(Pieśń Kościelna)
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J. Szymanowski

W WALCE O TESTAMENT CHRYSTUSA
5 iii

OJCOWIE KOŚCIOŁA O „OPOCE"

Kontynuując sprawą o «opoce», na której 
Chrystus zbudował swój Kościół chrześcijań
ski — posłuchajmy co na ten temat mówią naj
wybitniejsi Ojcowie Kościoła. Przekonamy się, 
j e  w tradycji pierwotnej pod słowem tym nie 
rozumiano bynajmniej jednego Kościoła party
kularnego, ani tymbardziej jednego tylko z po
śród apostołów.

Jan  Chryzostom przez słowo «opoka» nie ro
zumie bynajmniej biskupa miasta Rzymu. 
U niego «opoka» — to tyle co «wiara wyzna
nia:*, a więc Kościół zbudowany na tej opoce 
jest Kościołem opartym „na wierze tego wy- 
znania11 Szymonowego (ł).

Wielki Augustyn z Hippony tak mówi: „Nie 
powiedział Chrystus do Piotra: «Tyś jest opo
ką*, — ale: «Tyś jest Piotr!» Opoką bowiem 
jest Chrystus. Szymon ,zaś, wyznając Chrystu
sa, zasłużył sobie na imię Piotra, zbudowanego 
na opoce, którą jest Chrystus, jak powiada św. 
Paweł: «A Opoką był Chrystus!» (Kor. 10,4).

Na innym miejscu tak wykłada Augustyn po
wyższe słowa Chrystusa: „Kościół nie zginie, 
ponieważ zbudowany jest na opoce, od której 
Piotr otrzymał swoje imię. Bo nie «opoka» od 
Piotra, ale Piotr od «opoki» pochodzi, tak samo 
jak chrześcijanin od Chrystusa, a nie Chrystus 
od chrześcijanina. Dlatego właśnie powiada 
Pan: «Na tej opoce chcę zbudować Kościół 
mój», — że Piotr powiedział do niego: «Tyś jest 
Chrystus, Syn Boga żywego!» Na tej więc opo
ce, którąś ty Piotrze wyznał, chcę zbudować 
Kościół mój. Opoką tą był właśnie sam Chry
stus. Na tym fundamencie i sam Piotr został 
zbudowany. Bo nikt innego fundamentu nie 
może położyć, okrom tego, który położony jest, 
a którym jest Jezus Chrystus (Tract. in. Joan. 
124,5).

W swym kazaniu, skierowanym do ludu, po
wyższe słowa Zbawiciela wykłada w następu
jący sposób: „Na tej opoce zbuduje Kościół 
mój: nie na Piotrze, którym ty jesteś, lecz na 
opoce, którąś ty wyznał! (2) „Albowiem — mó
wi w dalszym ciągu Augustyn — ludzie, którzy 
chcieli być zbudowani na ludziach, mówili: 
Jam  jest Pawłów, jam Apollów, jam Cephasów 
(tzn. Piotrów). Ale inni, którzy nie chcieli się 
budować na ludziach, ale na Opoce, mówili: 
A jam  Chrystusów" (Sermo 76) Por. 1 Kor. 3,4)

Pragnąc przedstawić Wam, Czytelnicy, wy
powiedzi w tej kwestii innych Ojców Kościoła, 
przytoczę dalsze dowody na potwierdzenie te
zy, że Chrystus nie ustanowił wcale Piotra 
swym następcą, ani Watykanu swym jedynym 
Kościołem.

Ambroży (De Incam at. c. 5), Cyryl Aleksan
dryjski (Dial. 4 de Trinit.), Jan  Chryzostom 
(Horn. 54 in  Math). oraz 40 innych Ojców Koś
cioła rozumieją pod wyrazem «opoka» wiarę 
w bóstwo Chrystusa Pana. 18 natomiast 
pod tym słowem rozumie samego Chrystusa, 
ale żaden z nich nigdy nie rozumiał 
pod wyrazem «opoka» rzymskiego biskupa, 
którego obecnie nazywają papieżem. Dawniej 
wszystkich biskupów nazywano papieżami czy
li ojcami. Jakże więc wprowadzają w błąd 
wiernych ci wszyscy, którzy twierdzą, że sam 
Chrystus ustanowił papieża « opoką », funda
mentem czyli głową swojego Kościoła. Jest to 
fałsz, jaki każdy uczciwie wierzący chrześci
janin odrzucić powinien, jeśli przyjm uje św. 
Ewangelię. Fałsz ten odważył się odrzucić na
wet jeden z papieży — św. Grzegorz Wielki 
(+  604), Ojciec i Doktor Kościoła, który 
w swym liście do pariarchy alekstandryjskie— 
go — Eulogiusza — tak pisze:

„Paweł i Piotr otrzymali pierwszeństwo 
w Kościele. Lecz nie należy przez to rozumieć, 
jakoby Piotr i Paweł mieli być głowami św. 
Kościoła katolickiego. Bynajmniej, — byli oni 
tylko członkami jego, i tak samo jak  Jan 
i Andrzej — tylko przewodnikami oddzielnych 
gmin chrześcijańskich, albowiem wszyscy 
święci (3) przed Zakonem, według Zakonu i po 
Zakonie stanowią Ciało Chrystusa i są członka
mi Kościoła pod jedyną Głową — Jezusem 
Chrystusem!4'

„Wprawdzie biskupowi Rzymu na soborze 
chalcedońskim (4) na cześć apostoła Piotra 
ofiarowany został tytuł «biskupa pow
szechnego^ ale żaden z nich do onej chwili 
(604) nie użył tego tytułu, aby się nie zdawało, 
jakoby przez to godność biskupią, wszystkim 
przynależną, chciano wszystkim odjąć, a przy
znać jednemu" (Ep. 1, 5, 8, 18). „Mimo to nadał 
mi niedawno1 tytuł w swym liście biskup alek
sandryjski-. Odpisałem mu, aby na przyszłość 
tego czynić nie raczył, ponieważ wszelki za
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szczyt jednemu tylko okazywany, tym samym 
drugim zdaje się być wydarty. Wolę przeto 
raczej odznaczyć się dobrymi obyczajami, niż 
świetnym tytułem".

„Tenże sam biskup —■ mówi dalej Grzegorz
— pisząc do mnie, użył następujących słów: 
«Tak jak rozkazałeś!* Ale ja  tych słów ani sły
szeć nie chcę, ponieważ wiem, czym jestem 
i czym są inni biskupi. Według powołania swo
jego są oni moimi braćmi, według życia i po
stępowania są mymi ojcami. Nie «rozkazałem» 
przeto, ale tylko objawiłem swoje zdanie. Jest 
bowiem rzeczą pewną (5), że na stolicy rzym
skiej zasiadał apostoł Piotr, pierwszy (6) z apo
stołów. Wszakże i iinni biskupi zasiadają na sto
licach Piotra, jako to: w Aleksandrii, w Antio
chii, które wywodzą pierwotne założenie swe 
od Piotra, gdyż na pierwszej osadził ucznia 
swojego Marka, a na drugiej sam przez siedem 
lat zarządzał- Jeżeli tedy wolno jest jakiejś sto
licy biskupiej oddawać honor pierwszeństwa 
z powodu założyciela — to nas trzech bisku
pów (w Rzymie, Aleksandrii i Anatiochii) je
steśmy sobie równi, i byłoby pożądanym, abyś
my według nauki Chrystusa wszyscy stanowili 
jedność na podobieństwo Chrystusa z Ojcem 
(Ep. 1, 7, 8, 30, 40 ad Eulog, Alex.).

Tenże sam biskup pisze dalej: „Niestety wy
znać muszę, iż nasz b ra t i współbiskup w  Kon
stantynopolu (Jan) przywłaszczył sobie tytuł, 
który mu przed innymi biskupami każe pierw
szeństwo oddawać, przez co depcze przykazania 
Pana i Apostołów i gwałci prawa Kościoła. 
Czyż to podobieństwo, aby ten święty człowiek, 
który zdawał się być tak pobożnym i pokor
nym, do tego stopnia dał się obałamucić przez 
swych pochlebców i złych doradców, żeby nie 
pomnąc na to, iż jest człowiekiem, wszystkie 
członki Kościoła z Chrystusem, tą  jedyną Gło
wą złączone, (7) chciał sobie podbić i przy
właszczywszy sobie tytuł «powszechnego bis- 
kupa» — uczynić się podobnym temu, który 
chcąc się zrównać z Bogiem, został strącony 
Z wysokości w przepaść? Ach, leję łzy z powo
du tego nieszczęsnego wypadku i drżę cały na 
samą myśl o następstwach, jakie stąd wynik
ną. Sąd Ostateczny już nie jest daleko, król py
chy — ów Antychryst •— stoi u progu! Bo
o zgrozo: biskup Konstantynopola ośmielił się 
nazwać <'patriarchą powszechnym*, biskupem 
nad biskupami! Ta bezprzykładna duma, ta ka
rygodna pycha, czymże jest innym, jeżeli nie 
posłannictwem Antychrysta? Od początku bo
wiem istnienia Kościoła nie było jeszcze przy
kładu, aby którykolwiek biskup nadał sobie 
nazwę «powszechnego». Jakże próżnym i nadę

tym musi być ten, który poważył się uczynić 
krok taki, na jaki przed nim w ciągu 600 lat 
żaden uczciwy człowiek się nie ośmielił".

„Pisałem przyjacielski list do wspomniane
go biskupa Konstantynopola, w którym  prosi
łem go pokornie, ale stanowczo, aby od rosz
czeń swoich dumnych odstąpił Pisałem mu, że 
jeśli pójdzie za moją radą. znajdzie we mnie 
dla siebie usłużnego brata, tak jak jestem bra
tem i sługą wszystkich kapłanów, którzy się 
należycie sprawują. — Skoro wszakże obstaje 
przy swoich roszczeniach i  przy swoim uporze, 
aby nosił ty tu ł przez szatana wymyślony w ta
kim razie nic wspólnego między nam i być nie 
może, i przewiduję już, że przeciwnikiem jego 
będzie Ten, który dla pokornych rozlewa swą 
łaskę, a pysznych od siebie odtrąca. Błagajmy 
więc ustawicznie i gorąco, aby Bóg to zgubne 
zło odwrócił od swego Kościoła. Nie zachowuj
my milczenia, ale zwalczajmy wszystko, co jest 
przeciwne prawdzie z  odwagą, z wytrwałoś
cią, z miłości ku prawdzie!" (Ep. 1, 5, 7, 18, 20, 
21, 43 ad Ep. concil., ad Constantiam, ad Aug., 
ad Eulog, ad Anastasiam).

W liście VII do Eulogiusza — tak pisze ten
że Grzegorz: „Jeśli by się kto uważał za po
wszechnego biskupa, to nie pozostaje nic inne
go, jeno, że wy wszyscy nie jesteście biskupa
mi. Niechaj przeto żaden z moich następców 
nie pożąda przyjęcia na siebie tego tytułu, któ
ry  wzbudza nieufność nie pożąda przyjęcia bra
ci biskupów (8)".

Tak pisał i takich zasad trzymał się papież 
Grzegorz Wielki. Ale niestety, właśnie jego na
stępcy, biskupi Rzymu, niepomni ostrzeżeń 
swego poprzednika, w sposób przez Grzegorza 
niejako przewidziany „przyjęli na siebie ten ty 
tuł biskupa powszechnego i ojca całego Chrześ
cijaństwa" oraz skłonili cały Kościół Zachodni 
do uznania go za przysługujący i od samego 
Boga nadany tytuł „namiestnika Chrystusowe
go". Dopięli tego najpierw  podstępem i fałszem, 
przy pomocy fałszowania dzieł Ojców Kościo
ła oraz dekretów Soborów, czyli tzw. dekretów 
pseudo-Izydora, Gracjana i Cyryla, — w koń
cu natomiast zupełnie jawnie i gwałtem na tzw. 
Soborze Watykańskim w r. 1870 przepro
wadzili „dogmat o prymacie i nieomylności pa
pieskiej", mimo sprzeciwu aż 250 biskupów, 
którzy protestowali przeciwko innowacjom 
i nie chcąc przykładać ręki do tej uchwały, 
a z drugiej strony powodować nowy rozłam 
w Kościele, raczej wolało opuścić Sobór. 
Uchwale tej sprzeciwiła się również nasza po
stępowa emigracja polska z Towiańskim na 
czele, który z przeddzień ogłoszenia wspomnia
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nego dogmatu przemawiał na zebraniu „Sług 
Sprawy Bożej“:

„Zaślepiony i rządzony przez złe — nie tylko 
na polu swojej władzy świeckiej, ale i na naj
główniejszych punktach duchownego powoła
nia swojego, sądzi Naczelnik Kościoła, że jest 
nieomylnym i do takiego sądu zmusza świat 
chrześcijański, wbrew tej widocznej prawdzie, 
temu dogmatowi wiary naszej, że nieomylność 
jest przymiotem samego Boga w Trójcy św. je
dynego, i że człowiek, może o tyle tylko nie 
mylić • siię, o  ile' jest w ikomunii z tą jedyną i na j
świętszą Nieomylnością... Co z nieba schodzi, 
to tylko siłą ofiary człowieka utrzymać się mo
że na ziemi. Oblubieniec ewangeliczny z tymi 
tylko przebywa, którzy utrzym ują gorejące 
lampy swoje. Jak ptak, skoro przestaje praco
wać skrzydłami, spada z wysokości powietrznej 
na ziemię, tak chrześcijanin, skoro odrzuca 
Krzyż, ofiarę, pracę1 wewnętrzną, spada z Koś
cioła Chrystusowego-, z tej wysokości swej, do 
Kościoła przeciwnego, przerywa komunię z Chry
stusem i łączy się ze złem... Chrystus Pan wo
łał na krzyżu: Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił! Przez to okazał, że łaska nie mo
że być własnością nawet tego, który jest bez 
grzechu, — a tu człowiek grzeszny ośmiela się 
twierdzić z pewnością, że Łaska Boża musi go 
wspierać, i wtenczas nawet gdy on grzechami 
swoimi oddala od siebie Łaskę... Tym sposo
bem odbiera się Chrystusowi władzę rządzenia 
Kościołem i światem, i Chrystus poddawany 
jest prawom, które człowiek postanowił w 
ciemności, a nawet w grzechu swoim. Przez to 
przecina się wpływ nieba na ziemię i odejmuje 
się człowiekowi wolność wewnętrzną, ten wa
runek konieczny, aby mógł on przyjąć miłość 
i ofiarę i osiągnął zbawienie swoje... Nie ma na 
świecie kraju, gdzieby takie zaprzeczenie pra
wa władzy panującej nie było poczytane za 
bunt przeciwko niej, za najcięższą zbrodnię 
stanu! A czyż takie zaprzeczenie władzy same
go Chrystusa Pana nie jest najcięższą obrazą 
M ajestatu Bożego i największym dowodem 
omylności tych, którzy dopuszczają się takiej 
obrazy?"... Bezwarunkowe przyznanie człowie
kowi nieomylności jest owocem — nie pokory, 
nie miłości, nie bojaźni Bożej, ale jest lekcewa
żeniem Łaski Bożej, tego 'daru miłosierdzia 
Bożego, które w każdej okoliczności ofiarą za
skarbianym i w ofierze przyjmowanym być po
winien. Jest to więc zniewaga Królestwa Nie
bieskiego, jest to grzech przeciwko Duchowi 
św., tak dla uznających nieomylność, jako i dla 
przyzwalających na uznanie sie; za nieomyl
nych".

O B JA ŚN IE N IA :

(1) W ykład  Ew. św. Mat. wedł. św. Jana Chryzosto
ma, przekład  prof. Jana K rystyniackiego, W yd. Lw ów  
1903, t. II, Homilia 54, s. 300.

(2) Et super hanc petram  aedhjicabo Ecclessiam  
meam , non super Petrum , ąuod tu  es, sed super pe
tram, quam  tu  confessus es! •— (Aug. Sermo 27 in  diem  
Pentecost.) ;

(3) Przez „wszyscy święci" należy tu  rozum ieć — 
„wszyscy w ierzący w  Chrystusa Pana”.

(4) Spraw ę tę  będę om awiał nieco obszerniej u> dal
szym  ciągu m ej pracy.

(5) Jest rzeczą pew ną, że w R zym ie przebyw ał i dzia
łał Paweł ap. Poróiunaj w  ty m  względzie Dzieje A po
stolskie. D rugim  (ponoć po Piotrze) „papieżem” był 
Linus, w łaśnie uczeń ap. Pawła. Nie jest R zym  rów 
nież pierwszą stolicą biskupią, gdyż w cześniej pow sta
ły  b iskupstw a w  A ntiochii i A leksandrii, n ie mówiąc 
ju ż  w  ogóle o starszeństw ie Jeruzalem śkim . Jest rów 
nież nieprawdą, że gmina rzym ska  w  p ierw szych w ie
kach Kościoła cieszyła się w iększym , aniżeli inne  — 
autorytetem . P rzytaczany przez w szystk ich  apologe
tów  papiestw a tzw . „argument św. Ireneusza” niczego  
tu  nie dowodzi, choć jest jaskraw o stronniczy i papie
żow i w yraźnie schlebia. P ierw otny Kościół chrześci
jańsk i dzielił się na  m etropolie (patriarchaty), które  
posiadały pew ną loładzę zw ierzchnią (świecfcty, p ra w 
ną  — ale nie duchowną) nad innym i gminami. Te m e
tropolie m ia ły w iększą  w ładzę i au toryte t św iecki, 
które w iązały się ze stolicą danego państw a.

Jakko lw iek  kard. H ergenróther w  pisanej przez sie
bie historii Kościoła jest n iew ątp liw ie stronniczy
i mocno papieżom  sprzyja, to jednak zm uszony jest 
przyznać, że nie sam  Piotr, ale P iotr i Paweł byli za
łożycielam i gm iny rzym skie j: „W jed n ym  i ty m  sa
m ym  dniu 26 lipca 67 roku obaj apostołowie ponieśli 
śm ierć m ęczeńską. Paweł jako obyw atel rzym ski zo
stał ścięty na drodze prow adzącej do Ostii, —• Piotra  
zaś zgodnie z jego pokornym  życzeniem  ukrzyżow ano  
z głową zwróconą ku  ziem i. Obu apostołów czczono 
wysoce w  starożytności jako założycieli Kościoła 
rzym skiego” (Hergenróther — Historia Powszechna  
Kościoła Kat. tom  1, s. 123).

Tenże sam  kard. H ergenróther pisze: „Na zachodzie 
biskup rzym ski był jed yn ym  patriarchą, stąd n a zy 
wano go „korfeuszern zachodu” i „przełożonym K o
ścioła Zachodniego” (Tamże tom  III, s. 165). A  więc 
nie głowa całego Kościoła na świecie!

(6) P ierw szy z  apostołów  ■—• ponieważ Piotr był 
pierw szym  uczniem , jakiego C hrystus Pan powołał do 
swego grona, — nie był jednak p ierw szym  co do god
ności, gdyż w szyscy apostołowie byli sobie równi.

(7) Stąd Piotr m ówi, że Głową Kościoła jest ty lko  
C hrystus  — Dzieje A postolskie 4, 11.

(8) Jeżeli p rzy jm iem y za pew nik , że papież Grzegorz 
W ielki w  sw ej nauce nie m ylił się, to m usim y ko n 
sekw en tn ie uznać, że m ylili się jego następcy, głoszą
cy przeciw ne zdanie czy li tzvj. p rym a t i nieomylność. 
W  m yśl bow iem  postulatów  zdrowego rozsądku  — 
z  dwóch zdań ze sobą sprzecznych, jedno m usi być 
niepraw dziw e. A le od takich  sprzeczności w  nauce K o
ścioła papieskiego się roi.

(Dalszy ciąg w numerze następnym)
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Motto: „Rozbierajcie Pisma... 
one są, które św iadectwo da
ją  o ranie... w  nich żyw ot 
w ieczny m acie”. (J.5,39)

Ks. A. BIEL

O TAK ZWANYCH EWANGELIACH APOKRYFICZNYCH
ZNAJOMOŚĆ. EWANGELII 

TO ZNAJOMOŚĆ 
CHRYSTUSA

Każdy, kto jest zorientowa
ny we współczesnej publicy
styce, literaturze religijnej — 
musi stwierdzić, że w całym 
Chrześcijaństwie istnieje obec
nie jedna dążność: naw rót do 
Chrystusa. Crześcijaństwo sta
je się wybitnie' Chrystocen- 
tryczne. Wprawdzie cecha ta 
istniała w nim od la t najdaw
niejszych, lecz były też okresy, 
w których niektóre gałęzie 
chrześcijaństwa zdawały się 
usuwać Chrystusa w  cień, 
a miejsce Jego zajmowali świę
ci. Im fundowano kościoły, 
ołtarze, kaplice itp. Wierny lud 
w swych modlitwach zwracał 
się więcej do „pośredników" 
Boga, uważając ich za mocniej
szych w rozdawaniu łaski od 
samego Chrystusa. Te pogań
skie tendencje tworzenia sobie 
jak największej liczby „bóstw" 
odwracały myśl religijną wie
rzącego człowieka od najszla
chetniejszej postaci, od najlep
szego wzoru — od samego Bo
ga — Człowieka, a przez to wy
paczały samą religię chrzęści-- 
jańską.

Dlatego z radością należy po
witać nawrót do Chrystusa 
w całym Chrześcijaństwie. Je 
zus z Nazaretu, chociaż Bóg, 
ale równocześnie najprawdziw
szy człowiek, robotnik galilej
ski, najbardziej ludzki ze 
wszystkich świętych, jakich 
kiedykolwiek wydała ziemia 
i niebo, najbardziej prosty 
wzór do naśladowania, bo nie 
praktykujący w swym życiu 
dziwacznej ascezy religijnej — 
jest jedynym filarem i „opo
ką", na której my wszyscy wie
rzący chrześcijanie, „jako ży
we kamienie" budujemy się

w „dom duchowy, kapłaństwo 
święte, d la . składania duchow
nych ofiar, przyjemnych Bo- 
gu“.(r  Piotr 2,5)

Powiedzieć naw et można, że 
wszystko inne poza postacią 
Chrystusa, a więc sprawy do
gmatyczne, liturgiczne, praw 
ne, organizacyjne Kościoła, po
winno się raczej odsuwać na 
drugi plan, na peryferie za
gadnień religijnych. Na pierw
szym miejscu -świecić ma jak 
słońce na niebie — Jezus Chry
stus. Jego naśladować, życie 
swe związać z życiem Osoby 
Jezusa, stać się we wszystkim 
Jem u podobnym — oto cały 
sens religii chrześcijańskiej.

Ponieważ sam Chrystus jest 
,i pozostanie dla nas na zawsze 
tym najlepszym przykładem 
i wzorem, a zarazem samym 
źródłem życia duchowego i mo
ralnego, dlatego poznanie 
Chrystusa posiada dla nas do
niosłe znaczenie. . O życiu zaś 
Chrystusa, Jego słowach i czy
nach —- opowiadają Ewangelie. 
Stąd znajomość Ewangelii jest 
pierwszym zadaniem każdego 
chrześcijanina.

W tym naświetleniu nie 
zdziwi już chyba czytelników 
fakt, że w dziale biblijnym 
„Posłannictwa" podajemy w 
prostej i przystępnej formie, 
podstawowe wiadomości o 
Ewangeliach. Już w poprzed
nim numerze (9/10) opisaliśmy 
sposób i czas powstania, auto
rów i język Ewangelii. W ni
niejszym numerze pragnie
my odpowiedzieć na pytanie:

CZY ISTNIEJE TYLKO 4, 
CZY TEŻ WIĘCEJ 

EWANGELII?
Wielu naszych czytelników 

napewno ze zdumieniem prze
czyta odpowiedź na postawione

wyżej pytanie: Istnieje oprócz 
Ewangelii podstawowych, „ka
nonicznych", cały szereg in
nych Ewangelii, a nawet Lis
tów Apostolskich, Dziejów 
Apostolskich i Apokalips św. 
Jana. Te inne Ewangelie, lub 
księgi Pisma, od powszechnie 
nam znanych, nazywa się a p o- 
k r y f a m i  tj. księgami ukry
tymi Nazwa: „księga ukryta" 
pochodzi stąd, że albo autor 
danej księgi jest ukryty, nie
znany — albo nieznany jest 
czas, miejsce i okoliczności jej 
powstania. Autorzy ksiąg apo
kryficznych podszywali się 
często pod nazwisko któregoś 
z Apostołów, a to w tym eelut 
by nadać swym księgom więk
szą powagę wiarogodnego 
świadka.

JAK POWSTAŁY 
APOKRYFY?

Ustna tradycja apostolska, 
spisana początkowo w zbiorach 
mów i czynów Pańskich 
(„Posł." n r  9/10 s. 260), później 
w 4 Ewangeliach, nie stała się 
przez to czymś martwym 
i ostatecznie zakończonym. 
Trwała nadal w rozwijającym 
się Chrzęścijaństwie, a trwała 
tym bardziej, że 4 Ewangelie 
nie dawały odpowiedzi na 
wszystkie pytania, dotyczące 
życia Chrystusa, Matki Bożej 
i innych osób występujących 
w Ewangeliach. Interesowano 
się życiem ukrytym  Pana Jezu
sa; Jak spędził 30 lat od chwili 
publicznego wystąpienia z go
towym programem nauczania? 
Skąd pochodziła Matka' Boża 
i co robiła od chwili poślubie
nia przez Józefa? Co robił św. 
Jan Chrzciciel zanim wystąpił 
jako „gotujący drogę Panu"? 
Pytania te nie mogły pozostać
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(Rafael)

RZEZ NIEW INIĄTEK W BETLEEM

W tedy Herod widząc, że był omylony przez 
mędrców, rozgniewał się bardzo, i posławszy 
żołnierzy swych — pobił wszystkie dzieci, które 
były w Betleem i po wszystkich granicach jego, 
od dwóch lat i niżej, według czasu, którego się

był wypytał od mędrców. W tedy się wpełniło co 
jest rzeczone przez Jeremiasza proroka, mówią
cego: ,,Głos jest słyszan w Ramie, płacz i krzyk  
wijelki: Rachel płacząca synów swoich i \nie 
chciała się dać pocieszyć, że ich nie masz“.

(Mat. II, 16 —  18)

bez odpowiedzi. Ponieważ od
powiedzi tych nie dostarczały 
4 Ewangelie, szukano ich w 
ustnym nauczaniu. Z kolei to 
uzupełniające nauczanie ustne 
zostało spisane przez niezna
nych bliżej autorów, którzy nie 
omieszkali z pewnością, do za
słyszanych opowieści dołączyć 
swą własną fantazję twórczą.

W ten sposób powstawało 
wiele najrozmaitszych pism
o życiu Jezusua Chrystusa, 
wiele Ewangelii. Jedne z nich 
były bardziej, inne mniej po
ważne. Niektóre przepełnione 
są tak przesadną cudownością, 
opisują tak mało prawdopo
dobne zdarzenia, że mogą 
uchodzić za cudowną baśń, 
a  nie za życiorys Chrystusa. 
Z powodzi rozmaitych pism 
Ewangelii, jakże trudno było 
wybrać Ewangelie „kanonicz
ne" — natchnione. Wybrano 
najpoważniejsze i która zawie

rały najmniej nieprawdopodob
nego materiału, dla których 
z największą pewnością można 
było ustalić autorów, oraz te, 
które były najbardziej zbliżo
ne treścią (Ewangelie synop
tyczne). Te cztery wybrane 
Ewaneglie Kościół uznał za ka
noniczne, stanowiące dla chrze
ścijan regułę postępowania, in
ne zaś odrzucił jak Apokryfy.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE 
APOKRYFY?

1. Ewengelia według He
brajczyków. Jest to najdaw
niejsza księga apokryficzna 
Nowego Testamentu. Napisana 
w języku aramajskim (I w. ;po 
Chr.), znana była w gminach 
chrześcijańskich, mówiących 
po hebrajsku. Gminy te przez 
dłuższy czas innej Ewangelii 
nie znały. Jest o n a ' zbliżona 
w swej treści i wyrażeniach do

Ewangelii wg. św. Mateusza. 
Dlatego też sam św. Hieronim 
(IV w. po Chr.), wybitny ów
czesny biblista, uważał ją za 
Ewangelię natchnioną, napisa
ną przez samego Mateusza.

2. Ewangelia Piotra. Frag
ment tej Ewangelii, spisany na 
pergaminie odkrył M. Bouriant 
w  r. 1886 w chrzęścijańskim 
grabie w Akhmin (Egipt). Opo
wiedziana w niej jest historia 
męki i  Zmartwychwstania 
Chrystusa.

3.Protoewangelia Jukuba.
Autor jej chciał uchodzić za 
Jakuba, brata Pańskiego, choć 
w  rzeczywistości nie mógł nim 
być, gdyż Protoewangelia zo
stała napisana pod koniec'II w. 
po Chr. Składa się z 25 rozdzia
łów, z czego aż 16 rozdziałów 
poświęcone jest opisowi życia 
N. M. Panny od jej dzieciństwa 
aż do betlejemskiej rzezi nie-
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winiątek. Z opisu tego dowia
dujemy się o imionach rodzi
ców Marii — Joachima i Anny, 
oraz o tym, że rodzice Marii, 
będący w podeszłym wieku, 
trzyletnią swą córeczkę po
święcili Bogu, oddając ją  na 
służbę do świątyni. Dowiadu
jemy się też, że św. Józef, opie
kun Marii, miał synów z pierw
szego małżeństwa,, iktórych 
autor nazywa „braćmi Jezusa". 
Ponieważ Pro to ewangelia Ja 
kuba przedstawia najmniej 
znane wydarzenia z życia Marii 
i Chrystusa i to w  dodatku opi
suje je bardzo pięknym języ
kiem, dlatego była bardzo po
czytną w świecie chrześcijań
skim i zachowała się aż w 30 
greckich rękopisach.

4. Ewangelia Tomasza. Ewan
gelia ta jest słynna z wielu le
gend z czasów dzieciństwa 
Chrystusa. W niej to, między 
innymi znajdujemy tę znaną 
na ogół legendę o ptaszkach, 
które mały Pan Jezus lepił 
z gliny, a następnie klaskał 
w ręce i ptaszki gliniane ulaty
wały w powietrze jako żywe.

Oprócz powyższych, najważ
niejszych i najbardziej cieka
wych, istnieje cały szereg in
nych Ewaneglii: Ewangelia Ma
cieja, Filipa, Bartłomieja, Bar
naby, Andrzeja, Nikodema — 
Ewangelia Ebionitów, Nazarej
czyków, Egipcjan, Ewangelia 
Dwunastu. Nie będziemy je
dnak przeciążać czytelników 
szczegółowym opisem każdej 
z nich. Wystarczy samo przy
toczenie, by się zorientować 
jak dużo ich było, oraz ile trud
ności musieli pokonać bibliści, 
zanim wybrali 4 najważniej
sze i uznali je za natchnione.

CZYM SIĘ KIEROWAŁ 
KOŚCIÓŁ PRZY PODZIALE 

EWANGELII NA 
KANONICZNE 

I APOKRYFICZNE?

Skoro istniała tak wielka 
liczba różnych Ewengelii, dla
czego- Kościół wybrał z pośród 
nich tylko 4 i te  uznał za ka
noniczne? Czym się kierowali 
Ojcowie Kościoła, bibliści w 
tym wyborze?

Otóż zwracano przede wszys
tkim uwagę na czas powstania 
Ewaneglii. Przeważająca więk-

t Rafael)

OFIAROWANIE CHRYSTUSA W ŚW IĄ TYN I 
JEROZOLIMSKIEJ

A  gdy wypełniły dni oczyszczenia jej według Zakonu Mojże
szowego, przynieśli go do Jeruzalem, aby go stawili Panu... a 
iżby oddali ofiarę, według tego, co jest powiedziane w Zakonie 
Pańskim, parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt.

A  oto był człowiek w Jeruzalem, który nazywał się Symeon, 
będąc człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym, który ocze
kiwał pociechy Izraela, a Duch święty był w nim.... A  gdy 
wnieśli dzieciątko rodzice jego, aby uczynić według zwyczaju  
zakonnego, on to wziął je na ręce swoje i błogosławił Boga 
mówiąc:

Teraz puszczasz sługę twego, Panie, w pokoju — według 
słowa Twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś 
przygotował przed oblicznością wszystkich narodów: światłość 
na objawienie pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego!“

(Łuk. II, 22 —  32)
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(F. Francia)

MĘCZEŃSTWO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA

A słuchając mowy jego, krajały się serca ich i zgrzytali nań i  

zębami. A będąc pełen Ducha świętego, patrząc w niebo, ujrzał 
chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. 1 rzekł: „Oto . 
widzę niebiosa otworzone, a Syna Człowieczego stojącego po 
prawicy Bozej“. A  krzyknąwszy głośno, zatulili sobie uszy i 
rzucili się nań jednomyślnie. A wyrzuciwszy go z miasta, uka
mienowali. A  świadkowie składali szaty swe u nóg młodzieńca, 
którego zwano Szawłem. I kamienowali Szczepana, wzywają
cego i mówiącego: „Panie Jezu! Przyjm ij ducha mojego!“ A  
klęknąwszy na kolana, zawołał głos.em wielkim: „Panie nie po
czytaj im  tego grzechu!“ — A to rzekłszy, zasnął w  Panu. A 
Szaweł zezwalał na zabicie jego.

(Dzieje Ap. VII, 54 — 60) !

szość apokryficznych Ewan
gelii powstała jx> roku 100 po 
Chr., podczas gdy Ewangelie 
kanoniczne zostały napisane 
przed końcem, pierwszego stu
lecia, co nadaje im większą po
wagę i wiarogódność. Następ
nie zwracano uwagę na prawo- 
wierność nauki chrześcijań
skiej, zawartej w Ewanegliach. 
Niektóre Ewangelie, np. Egip
cjan, Macieja, Bartłomieja są 
pełne gnostyckich błędów, nie
zgodnych z . nauką Chrystusa 
i duchem chrześcijaństwa. 
Wreszcie trzecim powodem do

zaklasyfikowania Ewangelii do 
rzędu apokryfów —- był brak 
powagi w niektórych wyraże
niach, oraz przesadna cudow
ność, które.razem  nadają apo
kryfom charakterystyczny ko
loryt.

Dla pokazania tego specyficz
nego kolorytu apokryfów, przy
taczamy parę fragmentów, któ
re czytelnicy sami mogą po
równać z odnośnymi opisami 
w Ewangeliach kanonicznych. 
I-szy fragment. Ewangelia wg. 
Hebrajczyków: ,,A inny bogacz

i rzekł mu: Nauczycielu, jak czy
nić dobrze, żeby żyć. A on mu 
powiedizał: Człowiecze, wypeł
niaj Prawo i Proroków. Ten 
mu odrzekł: To właśnie czyni- 

l łem. A on mu na to: Idź, sprzed 
; daj wszystko, co masz, podziel 

z biednymi, a przyjdź i pójdź 
za mną. Bogacz zaczął się dra- 

, pać po głowie, bo to mu się nie 
podobało.“ ... (podkr. red.)'

Il-gi fragment. Ewangelia 
Piotra. „Otóż w noc wyprze- 

' izającą niedzielę, podczas gdy 
żołnierze zaciągali straż, po 
dwóch, według przewidziane
go porządku stał się wielki 
szum na niebie. I ujrzeli niebo 
otwarte i dwóch ludzi, którzy 
zstępowali połyskując światłem 
i zbliżyli się do grobu. Otóż ka
mień, k tó ry ' zatoczono przed 
wejściem, poruszył się sam 
i odsunął na stronę. Grób* się 
otworzył i dwóch młodzieńców 
tam weszło. Widząc to żołnie- 

! rze zbudzili setnika i starszych,
| którzy byli tam także, pilnując. 

Podczas gdy oni opowiadali to, 
co widzieli, ujrzeli znowu 
trzech ludzi wychodzących 
z grobu: dwaj młodzieńcy pod
trzymywali innego, a krzyż 
szedł za nimi. Głowy dwóch 
pierwszych sięgały niebios, ale 
tego, którego prowadzili, prze
wyższała niebiosa. I usłyszeli 
głos dochodzący ich z nieba, 
który mówił: Czyś zwiastował 
umarłym? I usłyszeli, jak krzyż 
odpowiedział: Tak.“ *)

Dwa te . przykłady dostatecz
nie wykazują niższość apokry
fów od powagi 4 Ewangelii. Nie 
mniej jednak nie należy przez 
to odrzucać zupełnie apokry
fów, jako m ateriału bezwartoś
ciowego. Mają one poważne 
znaczenie, iako wczesnochrześ
cijańska literatura religijna, za
wierają obok mniej poważnych, 

j także i cenne myśli, rady 
i wskazówki moralne. Obrazują 
życie pierwszych chrześcijan, 
wzbogacają wiarę i religię 

j chrześcijańską. Są one dla 
j 4 Ewangelii kanonicznych jak- 
! by oprawą, nadającą Ewange- 
| liom więcej blasku.

*) Ks. prof. E. D ąbrow ski —- 
„Głosy i  odkrycia b ib lijne”, s. 137 n.
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l-Z zu ca m y snop StPIllila d r a ż l iw e  p r o b le m y  religijne!!!

Ks. E. CZARNECKI

SKŁADNIKI SZCZĘSCIA I TRWAŁOŚCI HODZINY
(Cz. II. artykułu: «Istota Małżeństwa*).

CHOROBA RAKA 
W RODZINIE

Jedną z najgroźniejszych 
chorób dręczących ludzkość, 
jest niewątpliwie — rak. Za
czyna się zazwyczaj niepostrze
żenie,: atakuje cicho tkanki 
zdrowego organizmu, a kiedy w 
nim na dobre się zakorzeni, tru 
dno go zwalczyć. Przeżera 
tkanki i doprowadza zdrowie 
człowieka do całkowitej ruiny. 
Najgorszą odmianą tej choroby 
jest t. zw, rak  złośliwy — wy
cięty w jednej części ciała, 
przerzuca się, sobie tylko wia
domymi sposobami na inną i 
dalej prowadzi swą niszczyciel
ską pracę, aż do ostatecznej za
głady, do nieuchronnej śmierci 
człowieka.

Podobną chorobą, jak choro
ba raka w organizmie, jest w 
rodzinie choroba rozwodów. I tu 
zaczyna się prawie niewidocz
nie, przez małe, zdawało by się 
nic nie znaczące objawy: przez 
drobne niezadowolenia, częste 
drobne sprzeczki, brak wyrozu
mienia małych słabostek cha
rakteru, wzajemne użalanie się 
na siebie do osób postronnych, 
oraz cały szereg innych zadra- 
żnięć — wkrada się w życie ro 
dzinne choroba, zakorzenia w 
nim i prowadzi powoli, lecz 
konsekwentnie do rozbicia wę
zła małżeńskiego. Nie ma chyba 
gorszej choroby moralnej, spo
łecznej — jak rozwody. Od da
wna były one i są do dzisiaj 
groźnym rakiem dla społe
czeństw i całych narodów. Po
wodowały nędzę moralną, wy
znaczały smutny los dzieciom, 
komplikowały życie i podważa
ły moralność narodu.

Drażliwy to problem, nie tra 
cący nigdy swej aktualności, 
tak, jak aktualne jest życie 
ludzkie z jego wzlo-tami i upad
kami, z cnotą i grzechem. Raz 
się wznosi na wyżyny i kąpie w 
promieniach duchowej czysto
ści, to znów grzęźnie w błocie 
zepsucia i zła. Dźwigać to ludz
kie życie wzwyż, przyczyniać 
się do pogłębienia moralności 
chrześcijańskiej, do zwycięstwa

dobra nad złem — to jedno z 
podstawowych zadań naszego 
„Posłannictwa1*. Zadanie po
wyższe pragniemy spełnić i na 
tym, tak ważnym odcinku sze
rokiego wachlarza zagadnień, 
poruszanych w piśmie — na od
cinku rodziny chrześcijańskiej.

(Defregger)

Rozwody rozbijają rodzinę, 
są groźnym rakiem, toczącym 
między innymi i nasze społe
czeństwo. Nie są może one tak 
liczne u nas, jak w krajach ka
pitalistycznych, niemniej jed
nak zdarzają się dość często. 
Prawo małżeńskie Polski Ludo
wej podjęło ze swej strony zde
cydowaną walkę z rozwodami, ; 
obostrzając przepisy prawne w 
tym względzie, chroniąc dobro
byt dzieci przez bezwzględne 
egzekwowanie opłat za alimen
ty  itp. Dzięki temu nie jest już 
dziś łatwo uzyskać rozwód. Po
dobnie, z punktu widzenia mo- | 
ralności chrześcijańskiej, walkę 
tę powinny podjąć wszystkie 
wyznania, by ze swej strony 
wpoić wierzącym ludziom prze
konanie, że każdy rozwodnik 
czy rozwodniczka, będący w i n- 
n y m  rozbicia rodziny, jest ja
wnym szkodnikiem narodu, 
który wszak siłę swą moralną 
opiera przede wszystkim na 
zdrowej rodzinie, podstawowej - 
komórce organizmu społeczne
go.

W niniejszym artykule, sta
nowiącym dalszy ciąg drażli
wych zagadnień małżeństwa, 
postaramy się zastanowić nad 
tym, jakie czynniki potrzebne 
są, by rodzina chrześcijańska 
była rodziną zwartą, silną, by 
potrafiła się oprzeć, wszelkim 
burzom wewnętrznym i zewnę
trznym — słowem odpowiemy 
na pytanie: co łączy, a co rozbi
ja małżeństwa? W ten sposób 
zagadnienie ujmiemy raczej od 
strony psychologicznej i moral
nej, pomijając stronę dogmaty
czną i nierozerwalności węzła 
cfołżeńskiego.

MIŁOŚĆ PODSTAWĄ 
MAŁŻEŃSTWA

Prawdą jest, że Sakrament 
Małżeństwa dokonuje się wów
czas, gdy'między dwojgiem lu
dzi, mężczyzną i kobietą, zaist
nieje umowa małżeńska, przez 
którą obie strony zobowiązują 
się stworzyć rodzinę, wychowy
wać dzieci i aż do śmierci pozo
stawać ze sobą w zgodnej łącz
ności dusz i ciał. Zanim jednak 
nastąpi urnowa, musi coś inne
go wywiązać się między dwoj
giem ludzi, a mianowicie: m i- 
ł o ś ć. Miłość bowiem jest pier
wszym warunkiem zdrowego 
związku.; Słowa: ..co Bóg złą
czy łrt nic innego jak tylko mi
łość oznaczają. Gdzie tej miło
ści brak, tam nie pomagają naj
wspanialsze śluby, zawierane w 
tym czy innym Kościele. Choć
by przy ślubie śpiewały same a- 
nielskie chóry, choćby r>otężnv 
organ zabrzmiał prześlicznymi 
akordami dźwięków, choćby 
sam papież w asyście wszyst
kich prałatów Kurii rzymskiej 
udzielał ślubu — małżeństwo 
nie seementowane wzajemną 
miłością i przyjaźnią, nie będzie 
nigdy dobranym małżeństwem, 
bo go Bóg nie złączył.

Miłość w małżeństwie płynie 
podwójnym łożyskiem, jest to 
miłość cielesna i miłość ducho
wa. Jeśli samo tylko ciało i zmy 
sły połączą dwoje ludzi, wtedy 
małżeństwo objawia cechy czy
sto zwierzęcego związku. Zwią-
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zek taki nie może być trwałym, 
bo- same zmysły nie wypełnią 
życia, a zbyt często powtarzana 
przyjemność szybko powszed
nieje, traci na uroku, zwłaszcza 
gdy inny, bardziej ponętny ob
iekt zjawi się na drodze. Miłość 
małżeńska nie może też być mi
łością czysto duchową, opierać 
się tylko na tkliwym uczuciu, 
na afekcie serca, bo człowiek 
jest człowiekiem, a nie duchem 
skrzydlatym. Dlatego też uczu
cie serca, sentym ent wewnętrz
ny, ma blaskiem rozświetlać po
łączenie ciał, ma być promie
niem, dzięki któremu życie mał
żeńskie staje się piękne i wznio
słe.

Przez tak pojętą miłość czło
wiek szlachetnieje, nabiera mi
łości do innych ludzi, wyzbywa

się grubego egoizmu i samolub- 
stwa. Przez tak pojętą miłość; 
człowiek zbliża się do miłości

(Maratti)

I Boga samego, wszak Bóg jest 
1 miłością, miłość tworzy i rozsze

rza ją w świecie, łącząc tym wę
złem dwoje stworzonych przez 
siebie ludzi. W ten sposób mi- 

i łość małżeńska jest nie tylko 
| czysto fizycznym lub uczucio

wym połączeniem, lecz wznosi 
się w sferę nadprzyrodzoną — 
do tronu Boga, źródła życia i 
szczęścia ludzi wierzących.

Tak dalece jest uszlachetnia
jący wpływ prawdziwej miłości 
małżeńskiej, tak wyraźnie pły
nie ona od Boga, że można by 
zaryzykować twierdzenie, że 
świat ludzi bezżennych, pozba
wionych naturalnej miłości, był
by światem jałowym i pustym, 
światem zacofania i okrutnego 
fanatyzmu. Bo kto sam nie za
znał nigdy miłości, kto się nie 
wciągnął w jej uszlachetniają
cy krąg, ten nie potrafi miłować 
drugiego człowieka — swego 
bliźniego.

Miłość zatem jest podstawą 
małżeństwa. Ceremonie sa
kramentalne w. kościele, czy 
ślubne w Urzędzie Stanu Cy
wilnego, są tylko czysto praw
ną lub zewnętrzną formą tego, 
co powinno tkwić głęboko w 
sercu. Bez miłości nie ma 
szczęśliwego związku. Bez mi
łości nie będzie małżeństwo 
związkiem trwałym, dozgon- 
nym.

WIERNOŚĆ — JAKO 2-GI 
PODSTAWOWY ELEMENT 
JEDNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Spotkałem już w życiu swo
im małżeństwa, które nazwał 
bym „chodzące luzem“. Miesz
kają pod jednym dachem, wy
glądają na zgodne stadło, lecz 
każde prowadzi swoje odrębne 
życie. Żyją (razem na pokaz, 
dla opinii ludzkiej. Co się więc 
z nimi stało?

Otóż najpierw  jedna, a na
stępnie druga strona, albo obie 
równocześnie, nie potrafiły 
opanować rozumem swych na
miętności. Bowiem po kilku la
tach pożycia z jedną i tą samą 
osobą, rodzi się przyzwyczaje
nie, które sprawia, że osoba ta, 
budząca niegdyś tyle uczuć 
i zainteresowania, może stać 
się nudną, mniej pociągającą. 
Wtedy, zwłaszcza mężczyzna, 
nastawiony bardziej poliga-

(M urillo)

NARODZENIE CHRYSTUSA PANA

I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła. I 
porodziła syna sioojego, pierworodnego, a owinęła go w pielusz
ki i położyła w żłobie, ponieważ miejsc dla nich nie było w gos
podzie.

A  byli pasterze w tejże krainie czuwający i trzymający straże 
nocne nad trzodą swoją. A oto anioł Pański stanął przy nich i 
jasność Boża zewsząd ich oświeciła: I zlękli się bardzo. I rzekł 
im anioł: „Nie bójcie się, — bo oto opowiadam wam wesele 
wielkie, które będzie wszystkiem u ludowi: Iż się wam dziś na
rodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan. A  ten wam znak: 
Znajdziecie niemowlątko, owinione w pieluszki i położone w 
żłobie!“ — A natychmiast zjawiło się mnóstwo wojska niebies
kiego, chwalących Boga i mówiących: „Chwała Bogu na wyso
kości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!“

(Łuk. II, 6 — 14)



micznie, zaczyna się intereso
wać innymi kobietami. Docho
dzi do pierwszej zdrady mał
żeńskiej. Jeśli oiie ma sił,, by 
oprzeć się następnej pokusie, 
jeśli zakosztuje powoli w zdra
dzie, trudno później otrząsnąć 
się z zaciągniętego nałogu. Ta
ka właśnie zdrada prowadzi 
najczęściej do całkowitej ruiny 
domowego ogniska.

Dlatego małżonkowie, jeśli 
chcą spokojnie i szczęśliwie 
przeżyć długie lata, muszą bro
nić się przed zdradą, unikać 
okazji do niej, nie zawierać 
niebezpiecznych węzłów przy
jaźni poza domem, gdyż zdra-. 
da małżeńska prędzej czy póź
niej stanie murem między ni
mi, oddzieli od siebie, uczyni 
z kochających się niegdyś 
dwojga ludzi — dwie obce so
bie istoty. W ten sposób cudzo
łóstwo staje się jednym z naj
cięższych grzechów w małżeń
stwie, gdyż prowadzi do roz
wodu, a tym samym do cięż
kiej krzywdy współmałżonka, 
do ciężkiej krzywdy dzieci, 
które raz na zawsze tracą ojca 
lub matkę.

Prawdą jest, że . ułomność 
ludzka jest wielką i nawet 
w wypadku wzajemnej miłości 
mogą zdarzyć się wypadki 
chwilowego, sporadycznego za
łamania, które zasadniczo nie 
powinno spowodować natych
miastowego rozwodu, — ale 
roztropność nakazuje umiarko
wanie swych namiętności, by 
nie dochodziło nawet do cienia 
zdrady, a tym bardziej do no
torycznych przestępstw i do 
zaangażowania się na! dłuższą 
metę poza domem rodzinnym.
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ZGODNOŚĆ
CHARAKTERÓW

Coraz, częściej isłyszy się
0 tym, że młodzież dzisiejsza 
zawiera małżeństwa pochopnie
1 lekkomyślnie. Wystarczy je
dno czy dwa spotkania w par
ku lub na zabawie, - wystar czy 
śpiew słowika ii rozkwitające 
pąki bzów, by dwoje ludzi pa
dło sobie w objęcia i uznało, iż 
są dla siebie tą  właśnie parą, 
którą odwieczne wyroki natu
ry przeznaczyły do wspólnego 
życia. Dwoje tych ludzi prawie 
nic o sobie nie wiedzą, nie zna
ją swych usposobień, nie zdają

(Botticelli)

MĘDRCY ZE WSCHODU SK ŁAD AJĄ POKŁON 
CHRYSTUSOWI

Gdy się narodził Jezus w Betleem Judzkim, za czasów Heroda 
króla, — oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mó
wiąc „Gdzie jest, który się narodził król żydowski? Albowiem  
widzieliśmy gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy 
pokłonić się mul“ — Usłyszawszy to król Herod zatrwożył się 
wielce i cała Jerozolima z nim...

W tedy Herod wezwał potajemnie mędrców, pilnie się wywia
du jąc od nich czasu gwiazdy, która im  się ukazała. I posławszy 
ich do Betleem, rzekł:: ,,Idźcie a wywiadujcie się pilnie o dzie
ciątku. A  gdy je znejdziecie, oznajmijcie mi, aby i ja — poszedł
szy — pokłonił się jemu;“

A oni wysłuchawszy króla odjechali... A  ujrzawszy gwiazdę, 
uradowali się wielce. I wszedłszy w dom — znaleźli Dziecię z 
Marią matką jego. I upadłszy pokłonili się jemu, i otworzywszy 
skarby swe ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A  
wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, 
inną drogą wrócili do krainy swojej.

(Mat. II, 1 —  12)

(Boderihausen)

sprawy z odmienności charak
terów — wszystko bowiem 
przykrywa młodzieńcze pod
niecenie zmysłów, przedsta
wiających świat w różnych ko
lorach. Kiedy zaś po odurze- 
niach miłosnych rozpocznie się 
realne, szare życie, kiedy prze
miną rozkosze miodowych mie
sięcy, wtedy młodzi spadają 
z obłoków na ziemię i spostrze
gają z boleścią, że zdolni są je
dynie do kłótni i sprzeczek, 
poza którymi właściwie nie 
mają sobie nic do powiedzenia. 
Przekonują się, iż brak im 
wspólnych aspiracja, wspólne-
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go ideału. Nade wszystko zaś 
wychodzi na jaw całkowita 
różność charakterów. Ona np. 
jest typem sangwinicznym — 
pełną życia, wesołą kobietą, .
o bujnej i ruchliwej wyobraź
ni. Zmienna, lekkomyślna, lubi 
wesołe towarzystwo, łatwo się 
zapala do każdej rzeczy i łatwo 
gaśnie. Nie bierze niczego zby t ; 
poważnie, nie ugina się pod 
ciężarem trosk, nie siwieje 
z rozpaczy. Tymczasem on jest 
melanchołikiem, a więc prze
ciwnym typem charakteru. Ci
chy, zamknięty w sobie, sm ut
ny, głęboko odczuwający każdą 
urazę, skłonny do pesymizmu, 
patrzący na świat przez czarne 
okulary. Lubi samotność, uni
ka zbyt hałaśliwego towarzys
twa, nie ufa ludziom. . , 

Kiedy zetrą się ze sobą dwa 
tak przeciwne usposobienia, 
prędzej czy później dochodzi 
do nieuniknionego starcia mię
dzy nimi. Wtedy potrzeba po
ważnego, duchowego wyrobie
nia, zarówno u  męża jak i żony, 
by każde z  nich umiało wziąć 
pod uwagę zamiłowania, gust,

potrzeby, i szczególny charak
ter drugiej strony. Ludzie nie 
wyrobieni, nie wypaleni w ty
glu życia, jak cegła w dobrym 
piecu, nie znajdą przy krańco
wych charakterach drogi poro
zumienia. Jaka szkoda, myślą 
'sobie później, żeśmy nie pozna
li się dobrze wcześniej, gdyż 
z całą pewnością nie zawiera
libyśmy związku małżeńskiego.

Jeśli więc małżeństwo ma 
osiągnąć choćby względną 
szczęśliwość, powinni pobierać 
się ludzie o .charakterach zgod
nych, albo przynajmniej .o cha
rakterach silnych i w yrobio-, 
nych. Zgodność charakterów 
uważamy za trzeci czynnik 
powodujący większą zwartość 
rodziny. Niezgodność usposo
bień prowadzi do rozwodu.

DZIECI — RADOŚCIĄ 
I CELEM RODZINY

Pierwszym i najważniejszym 
celem rodziny jest zrodzenie 
i wychowanie potomstwa. 
Przez należyte spełnienie tego

obowiązku, rodzice wypełniają 
przede wszystkim kategorycz- 

| ny nakaz Boży: „rośnijcie i roz- 
radzajcie się“ — a więc wypeł
niają wolę Bożą a tym samym 
zyskują łaskę do należytego 
znoszenia ciężarów życia, 
i skarbią zasługi na szczęśliwą 
wieczność.

Równocześnie uczestniczą ro
dzice w twórczym dziale prze
kazywania życia, w mocy Bo
żej, słowem — w małym, drob
nym zakresie — biorą udział 
,w stwórczej akcji Boga. Wszak 
nikt to inny, tylko sam Bóg 
chciał, by człowiek rozumnie 
rozprzestrzeniał dalej życie za
początkowane przez Stwórcę, 
by sam człowiek podtrzymywał 
ród ludzki i nie dopuszczał do 
jego wygaśnięcia.

Spełniają też rodzice ważny 
obowiązek społeczny, bo dają 
swej ojczyźnie nowych obywa
teli. Przez to naród nie starze
je się, nie zarriiera powoli, lecz 
żyje ustawicznie i trwać potra
fi miliony lat. Naturalnie, samo 
zrodzenie potomstwa, .nie jest 
jeszcze wszystkim, to raczej 
początek. Dojść musi do tego 
dobre wychowanie dzieci, by 
ojczyzna zyskała w nich kiedyś 
dobrych obywateli. Skoro dzie
ci zostaną zrodzone, wychowa
ne i wykształcone, wówczas ro
dzice ze spokojem mogą powie
dzieć: spełniliśmy dobre dzieło 
dla siebie, dla swego kraju i dla 
Boga, który tak właśnie a nie 
inaczej rozrządził sprawy życia 
na ziemi.

Dzieci nie tylko są obowiąz
kiem i celem rodziców, one s i  
równocześnie ich najwyższą ra
dością i szczęściem. W nich 
przedłużają rodzice swe istnie
nie. One są pięknymi kwiatami 
w ogródku życia rodziców, bez 
których ogród pozostał by pus
ty i martwy. Dzieci dla małżeń
stwa są koniecznym dopełnie
niem życia i najczęściej jedyną 
podporą w starości.

Oprócz tych zalet, płynących 
z posiadania potomstwa, istnie
je jeszcze inna wartość, jaką 
dzieci przynoszą rodzinie, 
a mianowicie: dzieci ratu ją ca
łość małżeństwa. Ileż to mał
żeństw rozeszło by się nie 
chybnie, gdyby nie trzymała 
ich wspólna miłość do swych 
małych pociech. One stwarzają 
nową więź między rodzicami, 
nowe szczęście, powód do no-(Filippino Lippi)

-  3 1 4
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wyeh, wspólnych zaintereso
wań. Drobniutkie ich rączki 
trzymają przy sobie rodziców 
silniej niż stalowe liny. Dlate
go, jakże mądrze postępują te 
małżeństwa, które nie mając 
własnych, adoptują choćby cu
dze dzieci, by stworzyć przez to 
jeszcze jedną rodzinną więź 
a spełnić też obowiązki i cele 
prawdziwej rodziny. Jakże je
dnak głupio i nieetycznie 
postępują małżeństwa, które 
wyrzekają się potomstwa dla 
większej wygody własnego ży
cia. Nie tylko bowiem popeł
niają grzech, przestępstwo wo
bec Boga i swej ojczyzny, ale 
w dodatku narażają swe mał
żeństwo na rozbicie, gdyż więk
szość rozwiedzionych mał
żeństw — to małżeństwa bez
dzietne! .

WPŁYW WARUNKÓW
MATERIALNYCH NA

TRWAŁOŚĆ RODZINY.
Rodzina jest instytucją bar

dzo poważną. Na jej trwałość 
i szczęście składa się wiele roz
maitych czynników, tak uczu
ciowych, racjonalnych, psy
chicznych — jak i czysto ma
terialnych. Wszystkie należy 
brać pod uwagę, bo razem 
wzięte tworzą piękną całość. 
Skoro zabraknie choćby jedne
go, powstaje luka, która naj
częściej powoduje stopniowe 
kruszenie się rodzinnego gma
chu. Muszą więc być uwzględ
nione także warunki material
ne. Nie powinni zawierać mał
żeństwa ludzie, którzy nie ma
ją ustalonej pozycji społecznej, 
są bez fachu, bez zawodu, 
a często bez własnego mieszka
nia i bez szerszych perspektyw 
na przyszłość. Jakże wychowa
ją i wyżywią dzieci ludzie zu
pełnie biedni? Gdy do domu 
ich zakradnie się nędza i nie
dostatek, przyjdzie wraz z nim 
niezadowolone z życia i mał
żeństwa, co iest zawsze począt
kiem rozejścia się.

Nie jest bynajmniej potrzeb
ny do zgodnego pożycia zbytek 
czy luksus, lecz względny do
brobyt jest napewno koniecz- 
ny, gdyż bez tego życie staje 
się nieustającą męczarnią. We
dług większego, mniejszego do
brobytu, powinni regulować 
sobie małżonkowie ilość potom
stwa, bo nie sztuką jest napło-

ACH, UBOGI IŁOWIE!

Ach, ubogi żłobie, cóż ja widzą w  tobie!
Droższy widok, niż ma niebo:
W maleńskiej Osobie,.,

Zbawicelu Drogi, takżeś to ubogi; 
Opuściłeś śliczne niebo —
Obrałeś barłogi!

Czyżeś nie mógł sobie, w największej ozdobie 

Obrać pałacu drogiego?
Nie w tym  leżeć żłobie!

(stara pieśń kościelna)
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(M ędrcy ze Wschodu)

dzić dzieci jak królików, by 
później umierały z głodu, lub 
żebrały po ulicach, lecz sztuką 
jest wyżywić, ubrać, wychować 
i wykształcić swe dzieci. Naj
wyższy już czas, by skończyć 
z naiwną, powtarzaną na am
bonach interpretacją tych 
spraw, iż należy rodzić jak naj
więcej, a Pan Bóg nie dopuści

do ich zagłodzenia. Tak uczyć 
mogą .tylko ludzie, którzy nie 
zaznali nigdy materialnego nie
dostatku, a o wychowaniu 
dziecka wiedzą mniej aniżeli
o wychowaniu prosiąt. Trzeba 
uczyć czegoś wręcz odwrotne
go, należy właśnie wpajać 
przekonanie, że płodzenie zbyt 
licznego potomstwa, które cho

dzi później obdarte i głodne, 
nie jest bynajmniej cnotą, lecz 
grzechem! Jest to bezrozumne 
powiększanie rodu ludzkiego. 
Nie życzy sobie tego i nie na
kazuje sam Bóg, nie cieszy się 
też ojczyzna.

WIARA W BOGA, DŹWIGNIĄ 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

RODZINY.

Powiedział ktoś: „Nie rozsta
ją się ci, którzy modlą się ra- 
zem“. Najzupełniej słuszne to 
twierdzenie. Rodzina nie sza
nująca w domu duchowych 
wartości, jest prędzej wysta
wione na możliwość rozbicia od 
rodziny wierzącej. Rodzice, 
którzy wierzą w Boga, posiada
ją dodatkowy silny bodziec, by 
żyć razem aż do śmierci. Wszak 
zdają sobie sprawę, iż składali 
przysięgę dozgonnej wierności 
w obliczu Boga, i przed swym 
Stwórcą zdadzą kiedyś rachu
nek z życia, które tu  na ziemi 
ma wszak być dla nich zasługą 
na wiekuistą zapłatę.
Prawdą jest, iż dla wielu ludzi 
dzisiaj, obraz modlącej się 
wspólnie rodziny, lub klękają
cych po kolei członków rodzi
ny do modlitwy, staje się może 
„sentymentalnym anachroniz
mem zamierzchłych czasów11, 
lecz kto lepiej i głębiej rozumie 
wartość wiary, ten wie, że ży
cie wiarą uszlachetnia, urabia 
człowieka, podnosi go wyżej, 
czyni zdolnieiszym do więk
szego wyrzeczenia i poświęceń.

Nie mają Boga w sercu ci, 
dla których małżeństwo jest 
tylko przyjemnością zmysło
wą. Skoro znudzi się jedna ko
bieta, wyżywają swój czysto 
zwierzęcy pęd w obcowaniu 
cielesnym z innymi, depczą 
przysięgę małżeńską, krzyw
dzą swe żony, rozbijają rodziny 
i nie ma dla nich żadnego obo
wiązku, żadnej świętości, poza 
zaspokojeniem seksualnego po
pędu. Nie boia się Boga, nie 
wstydzą ludzi! Nazewnątrz mo
że udają nawet wierzących, 
chodzą do kościoła, klękaią do 
modlitwy, lecz nie żyją wiarą, 
a w postępowaniu swym są 
wstrętni przez obłudę i fary- 
zeim. Tylko w iara żywa uszla
chetnia człowieka, wiara m ar
twa spycha każdego w gorsze 
bagno upadku. Tylko wiara ży-(Hołd T n ęch  Króli)
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wa jest dźwignią rodziny 
chrześcijańskiej.

*

Podsumowując całość arty 
kułu o składnikach trwałości 
rodziny, dochodzimy do wnios
ku, iż życie rodzinne nie jest 
podróżą dla przyjemności, lecz 
poważnym obowiązkiem rodzi
ców. Nierozerwalność związku 
podtrzymują rozmaite czynni
ki: miłość, wierność, zgodność 
charakterów, wiara w Boga, 
a nawet dobrobyt materialny. 
Gdy czynniki te zaistnieją, 
można z całą pewnością powie
dzieć, że małżonkowie pozosta
ną razem do końca życia. Gdy 
braknie choćby jednego z nich 
rodzinie grozi rozbicie. Każda 
zaś rodzina chrześcijańska mu
si pamiętać, iż doprowadzając 
z własnej winy do rozpadu 
ogniska domowego, wpada w 
kolizję z tym, co powiedział 
Chrystus: „Co tedy Bóg złą
czył, człowiek niechaj nie roz
łącza". (Mt. 19,6), oraz z tym, 
co powiedział Ap. Paweł:" 
A tym, którzy są małżeństwem 
złączeni, rozkazuje nie ja  ale 
Pan, iżby żona od męża nie 
odchodziła... A mąż żony niech 
nie opuszcza". (1
Kor. 7,10)

• ■■■IMliiiaiiEiiDilisami miiiiimiiiiiiiiiiiiiiciitiiiiiłmiiłitiiiiMiiiiKiiHMKiiiiiuiMiitiiituiiiitiiiiiiiiiimtiisiiiiiiiicaaiiMi

DO ARTYKUŁU „NARODZENIE CHRYSTUSA  
W SZTUCE“

Reprodukujemy szereg arcydzieł sztuki chrześcijań- f 
skiej, dla których tematem i natchnieniem jednocze
śnie były tak często właśnie sceny z okresu Narodzę- 
nia Chrystusa Pana. Również w nawiązaniu do tych
że scen zjawia się bogate malarstwo „aniołów", któ
rych najznakomitsze wzory również reprodukujemy 

w niniejszym numerze naszego pisma.
iiiiH itm iiiiiiiiiła iiiiiiiiM in iiiłt iiiiiit iiiiiiiiH iiiim im m M H m u iH m m iiiH U H m iiłiiiiiiim iiii nuHiiuiimnHHiiHHMt

(Botticelli)
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Chrysiusow e N arodzenie w sztuce

(F. Uhde)

Dzień Narodzenia Jezusa 
Chrystusa był nie tylko dniem  
narodzin nowej ery ludzkości, 
nowego poglądu na istnienie 
świata poglądu tak bardzo róż
niącego się od sądów i wierzeń 
świata starożytnego, ale równo
cześnie stał się dniem, który 
zapoczątkował nowy, przedziw
nie świetny okres w historii 
sztuki.

Treść i czar nocy betlejem
skiej stały się źrćdłem natchnie
nia największych mistrzów sztu 
ki malarstwa i rzeźby narodów 
chrześcjańskich, źródłem bar
dzo obfitym, arcybogatym we 
wszelkie barwy i kształty, dos
tępne ludzkiemu oku, których  
świetności nie zdołał zaćmić ani 
pył minionych wieków ani fan
tazja twórcza niewierzących 
mistrzów pędzla i dłuta.

W początkowej erze chrześ
cijaństwa obrazy, których te
matem było Narodzenie Chrys
tusa, należały do rzadkości. 
Tłumaczy to dostatecznie w y
czerpujący fakt, że do artystów  
malarzy bez porównania silniej

przemawiał widomy symbol 
posłannictwa Bożego, któremu  
na imię — odkupienie ludzkoś
ci, dokonane w męczeńskiej 
śmierci Chrystusa. Z czasem 
sztuka zwróciła się do przeci
wieństwa tego historycznego 
faktu  — do narodzin w stajen
ce betleemskiej. Ostatnia Wie
czerza Pańska stała się dopiero 
trzecim źródłem natchnienia 
artystów chrześcijańskich.

Historycy sztuki podkreślają 
z naciskiem pewien niewątpli
wie społeczny moment najstar
szych dzieł sztuki, pochodzą
cych z IV  w ieku po Chrystusie, 
przedstawiających Jego uro
dzenie. Otóż nad żłóbkiem Bos
kiej Dzieciny pochylają się 
zwierzęta — wół i osioł, ża któ
rym i idą pasterze. Moment ten 
jest zgodny z proroctwem Iza
jasza, który dobitnie powiada, 
że narodzenie Chrystusa stanie 
się najbiedniejszym najpierw  
wiadome. Tylko bogacze ży 
dowscy nie będą chcieli uznać 
łych „boskich urodzin i dlatego 
Izajasz z bólem mówi: „O biada 
grzesznemu narodowi!“ Z  cza

sem w nowych dziełach sztuki 
widzim y gwiazdę nad żłóbkiem  
Chrystusa a nad nim  niezmier
ną radością tchnące liczne twa
rzyczki aniołów. Szczegół ten, 
podobnie jak i  pierwszy mo
ment najbliższego otoczenia 
Chrystusa, uwidoczniają kopie 
dzieł, zawarte w obecnym nu
merze „Posłannictwa“.

Niezmiernie charakterystycz
ne jest na obrazach, w freskach 
i rzeźbach zachowanie się N. M, 
Panny wobec nowonarodzonego 
Dziecięcia. Artyści wschodniego 
świata przedstawiają w niedba
łej pozie M. Najśw. nie zdra
dzającą szczególniejszego zain
teresowania dla Maleństwa, 
podczas gdy u artystów naszych 
tkliwość i radość serca matczy
nego są dominującym szczegó
łem obrazu. Także i małe głów
ki aniołków unoszące się pod da 
chem stajenki betlejemskiej do
dają niebiańskiego czaru naro
dzinom Chrystusa.

By nie być gołosłownym, w y 
mienię tutaj obrazy mistrza 
Giotto znajdujące się w koście
le św. Franciszka w Asyżu  i w
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Padwie, dalej obraz w galerii 
watykańskiej Giovanniego Da 
Fiesole, na których Chrystus 
jest źródłem, wysyłającym z sie
bie promienie światła, następnie 
niezmiernie bogaty treścią, pos
taciami i barwami — obraz 
„Hołd Dziecięciu1' — wielkiego 
malarza włoskiego Sandra 
Botticellego, znajdujący się w 
galerii narodowej w Londynie.

Muszę tu  podkreślić, że ma
leńki Chrystus, jako dawca 
światła często później w ystępu
je 10 malarstwie, stając się głów 
nym  m otywem  do którego sto
suje się cała kompozycja obra
zu. Sławny obraz Correggia 
„Święta n oc“, który jeszcze 
przed ostatnią wojną światową 
znajdował się w galerii drez= 
deńskiej, jest tego najwymo- 
wnięjszym  dowodem. Zatrzy
m ajm y się chwilę przed tym  
niezrównanym arcydziełem. 
Centralnym punktem  obrazu 
jest małe Dzieciątko w  pełni 
niezwykłej jasności, a nad nim  
z macierzyńską miłością pochy
lona Matka. Po lewej stronie 
widzim y grupę przybyłych pas
terzy, a wśród nich pasterkę, 
która oślepiona mocą promieni 
podnosi rękę do oczu, w górnej 
lewej części obrazu unoszą się 
na chmurze chłopięce postacie 
aniołków. W  głębi obrazu, na 
dalekim górskim horyzoncie 
druga jasność, widoczna przez 
otwarte drzwi stajenki, jest ja
kby uzimełnieniem tej m istycz
neń światłości. emanującej z ma 
leńkiego ciałka Chrystusa. Nie 
ma w całej kompozucji ani śla
du konwencjonalności, a1 e „po
tęga toolnei sztuki, działajacei 
w służbie kultu nieśmiertelnej 
Chrystusowej postaci.

X V I wiek sztuki włoskiej 
przynosi nam niezrówany natu
ralizm icielkiego Giacome Tin- 
taretta, który przez swoją dwu
częściową kompozycję nadaje 
tematowi zupełnie nową formę. 
Potężny swój obraz „Narodziny 
Chrystusa1', mieszczący się dzi
siaj w Senoli di Sam Rocco w 
Wenecji, podzielił wielki artys
ta na dwie części. Na dole ma
m y stajenkę z pastuszkowi i 
bydłem, powyżej podłoga po
kryta sianem, a na nim św. Jó
zef. Maria i Chrystus. Przez o t
warty dach zagląda do nich nie
bo z gromadą rozśpiewanych 
aniołów.

Niezwykły artyzm, wspaniałą 
kompozycję i akcent społeczny 
wykazują obrazy hiszpańskich 
m,alarzy Velasqueza i Murilla 
(wiek XVII), umieszczone w ga
lerii narodowej w  Londynie i 10 
m uzeum des Prado w Madrycie. 
Biedny, upośledzony naród pas
terzy został wybrany na świad

{H. N u ttgens)

ka narodzin Chrystusa. Z mist
rzowskim, pełnym  sVy materia
lizmem obrazów nie kłóci się 
zupełnie mistyczne światło, 
emanujące z dzieciątka Jezus 
dla rozjaśnienia kontrastowych 
ciemności tła obrazu. Małe 
główki aniołków dopełniają ca
łości arcydzieł.

(A._ Hitchens)
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(Fra Angelico da Fiesole)

Lecz nie tylko południowe 
kraje były kolebką obrazów czy 
rzeźb o narodzinach Chrystusa. 
W X V  wieku w idzim y je także 
w północnych Niemczech (w 
katedrze w  Magdeburgu) a póź
niej w dalekich krajach Fla
mandzkich. Piotr Paweł Rubens 
i Van Dy clc nadają swym  m ist
rzowskim kreacjom na wskroś 
narodowy charakter, zamiesz
czając na nich postacie wyjęte  
ż życia ludu holenderskiego. Za 
nimi idzie wielki Rembrandt ze 
swym i bezcennymi płótnami, 
mieszczącymi się dzisiaj w  ga
lerii narodowej w Londynie.

Jednakże sztuka niemiecka w  
tym  zakresie, mimo iż miała w

(Peruffina)

(M ędrcy ze W schodu)

swych szeregach znakomitych 
artystów, jak Lochner, Schon- 
gauer, Gruwald, Baldung i Hol- 
bein, nie rozwijała się tak szyb- 
jak w krajach południowej Eu
ropy. Ale i u nich spotykamy to 
mistyczne światło tryskające z 
postaci Chrystusowej, te całe 
plejady aniołków i biedny lud 
pasterski. Renesans włoski, któ
rego cechą był wybuchowy tem 
perament narodu, nie mógł w  
pełni przyjąć się u spokojnych, 
powolnych i ociężałych niemiec
kich mistrzów. Ale ten brak w y 
równany został przez nieporów
nanie większe ciepło uczucia, 
głębi m yśli i pełną miłości ku  
maleńkiemu Chrystusowi. Jest 
to wspólna cecha niemieckich

7mistrzów pędzla i dłuta. Pier
wiastek narodowy zajmuje w 
ich dziełach pierwsze miejsce. 
Nie wolno nam tutaj pominąć 
nieśmiertelnej postaci Albrech
ta Diirera. Dom czysto niemiec
ki, całe jego otoczenie w zupeł
ności niemieckie, harmonizuje 
doskonale ze świętością tajem
nicy urodzenia Chrystusa. Mie
dzioryt „Boże Narodzenie“ jest 
tym  mistrzowskim  wyrazem■ 
uczuć wielkiego artysty, żyją
cego już w okresie Reformacji. 
Kopia tego dzieła w „Posłannic- 
tw ie“ przemówi do nas najzu
pełniej wyraźnie. Szkoda tylko, 
że Albrecht Diirer nie znalazł 
w Niemczech godnych siebie 
następców.

Chlubny w yjątek stanowi 
wielce charakterystyczny ale 
pełen niewysławionej prostoty 
i dobroci — obraz Fryderyka 
XJhde‘go „Święta noc“. Jest na 
nim  ubóstwo wnętrza, ubóstwo 
postaci, ale charakter narodowy 
doskonale uchwycony, choćby 
tylko wziąć pod uwagę te w iej
skie dzieci w koszulkach ze 
skrzydełkami u ramion. Obraz 
znalazł zupełnie słuszne po
mieszczenie w galerii drezdeń
skiej. Czytelnicy mego artykułu  
zechcą reprodukcji tego wiel
kiego dzieła bliżej się przypa
trzyć.

Także i w iek X IX  przyniósł 
niejedno cenne płótno i niejed
ną rzeźbę czy w  drzewie, czy w 
marmurze, czv w  spiżu. Wielcy 
twórca Nocy Betlejemskiej stali 
się źródłem natchnienia dla no
wych wieków. Nie zawsze bę
dzie ich tematem żłóbek Chrys
tusa, będą także miały za te
mat to najbardziej rodzinne 
święto, jakim  jest wigilia Bo
żego Narodzenia, a wśród niej 
maleńkie Dziecię w żłóbku  i 
gwiazdka na choince. Niestety, 
zbyt mało wyznaczono mi m iej
sca w „P o s ła n n ic tw ie b y m  
mógł sztukę X IX  i X X  wieku, 
dotyczącą tego największego 
święta i jego genezy trochę ob
szerniej przed czytelnikiem  roz
winąć!

Gdy piszę ten artykuł, przy
chodzi m i na m yśl Wigilia spę
dzona w ubiegłym roku w do
m u pewnego kaszubskiego ry 
baka na naszym Pomorzu. U 
styku  dwóch ścian rozwieszona 
mała sieć rybacka, na je j dnie 
świeżutkie, pachnące siano, na 
nim  bursztynowy żłóbek a w

320 —
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nim z drzewa lipowego postać 
małego Chrystusa. W górze ma
ła lampka rybacka, rzucająca 
tajemnicze światło na żłóbek i 
Dzieciątko, pod nią spływający

(M. da Forli)

ku żłóbkowi aniołek —  figurka 
z drzewa —- w maleńkich rącz
kach rozwinięta wstążka papie
ru z napisem: „Chwała na w y
sokości Bogu“. Obrazek ten u t
kwił m i na zawsze w  pamięci, 
żałowałem, że nie władam pędz
lem Tintoretta, Corregia lub 
Tetmajera, bo ten kącik w do
m u niezamożnego, kaszubskie
go rybaka miał w sobie jakże 
wiele rodzinnego piękna i przy
wiązania do wiary chrześcijań
skiej i do je j największej taje
mnicy — Nocy Betlejemskiej.

Niestety, sztuka polska nie 
wykazuje płócien czy rzeźb na 
miarę Correggiów, Rubensów 
czy Diirerów, biorąc pod uwagę 
ten jeden fragment z życia 
Chrystusa — Jego Narodzenia.

Ale w  sercach wierzących 
Polaków nigdy nie zgaśnie czar 
gwiazdki betlejemskiej. Ona

(M. da Forli)

rozjaśni niejedno zgorzknałe, 
osmotnione serce, osrebrzy 
główkę sieroty, wrcgów pogodzi 
ze sobą, a strudzonemu życiem  
starcowi doda wiary w  lepsze, 
promienniejsze jutro.

PROF. STANISŁAW WILKOWICZ

ŚW IA T Ł A  W ŚR Ó D  MROKÓW
(A. F. Modrzewski i S. Orzechowski)

Życie polityczne i społeczne czasów ostatnich 
Jagiellonów — to jedna wielka siła atrakcyjna 
dla współczesnych pisanzy, ( pragnących, albo 
w języku łacińskim albo w polskim rozplątać 
różne zawiłe zagadnienia o charakterze społecz
nym i religijnym, nurtujące społeczeństwo pol
skie XVI wieku. Ukazuje się wtedy drukiem 
cały szereg prac o różnej wartości i tematyce, 
stąd też ich słuszny podział na pisma, pisemka 
i piśmidła. Jedne z nich zawierają myśli głębo
kie, utrzym ane w tonie poważnym, inne nato
miast są satyryczne, złośliwe, obliczone na do
raźny efekt, nie mające zatem szczególnej pre
tensji do wieczystej nieśmiertelności.

Na tym firmamencie politycznym XVI wie
ku zabłysły niespodziewanie dwa meteory
0 różnej sile światła, idące przez pewien czas 
po liniach równoległych do siebie, aby w osta
tecznym etanie rozejść się na zawsze i dla 
współczesnych za^asnac. Andrzei Frycz Mo
drzewski i Stanisław Orzechowski — to dwaj 
pisarze polityczni tej doby, którzy swymi dzie
łami zapewnili sobie trwałe miejsce w historii 
literatury polskiej, za życia zaś ogólne zainte
resowanie rodaków i ich przyjazne lub wrogie 
ustosunkowanie się do głoszonych przez nich 
haseł i dokonywanvch czynów. O tych właśnie 
meteorach chce dzisiaj mówić, by szerokiemu 
ogółowi czytelników, nawet nie obeznanvch 
specjalnie z ówczesnymi pradami literackimi
1 politycznymi, dać w iem y obraz piśmiennic
twa publicystycznego — doby zygmuntow- 
skiej.

Jednakże każdy obraz nawet o wielkiej obfi
tości barw  musi mieć zasadnicze tło, dające 
poszczególnym przedmiotom obrazu możność 
istnienia na nim choćby tylko w fantazji auto
ra. Podobnie sprawa się przedstawia, gdy cho
dzi o działalność pisarską któregokolwiek 
z autorów. Każdy z nich musi mieć pewne śro
dowisko, z którego wyrósł, każdy z nich podle
ga wpływom epoki, w której żyje i która staje 
się dla niego niewysychającym źródłem nat
chnienia i materiałów rzeczowych dla jego 
warsztatu pisarskiego.

Dlatego chcąc dzisiaj o Andrzeju Fryczu Mo
drzewskim i Stanisławie Orzechowskim kilka
dziesiąt wierszy napisać, poddać ich czyny 
i dzieła sprawiedliwej ocenie, muszę najpierw 
przenikliwym wzrokiem ogarnąć nawet bardzo 
od^głe widnokręgi polityczne, na których roz
grywały się historyczne zdarzenia ówczesnej 
Europy, a dopiero potem będę mógł realistycz
nymi barwami odmalować to tło polityczne 
i społeczne, na którym bezpośrednio żyć i dzia
łać i tworzyć przyszło nieśmiertelnym twór
com dzieł“ O poprawie Rzeczypospolitej" 
i „Quincuxa“.

EPOKA W KTÓREJ DZIAŁALI

Był to okres wielki°go rozluźni Ania obycza
jów, nasrmnnei rozpusty i pospolitego pasożvt- 
nietwa, iakie panowały nie tylko w pałacach 
„namiestników Chrystusa'1- lecz także we
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wszystkich warstwach wyższego duchowień
stwa i kleru zakonnego we Włoszech. Ewan
gelia stała się przedmiotem pospolitych, ordy
narnych kpin. Ale to wszystko blednie wobec 
niesamowitych zbrodni, jakich przez kilkadzie
siąt la t z rzędu dopuszczał się specjalny try 
bunał, przeznaczony do walki z „wrogami11 
Kościoła, z postępową nauką i z ludźmi, któ
rych wysokie duchowieństwo uznało dla siebie 
za niebezpiecznych. Trybunał ten nosił nazwę 
pogardzaną przez całą iudzkość — „świętej in
kwizycji11.

Polska zbyt daleko leżała w  Europie, by mo
gła stać się terenem żywiołowej działalności 
tej inkwizycji. Nie znaczy to jednak, jakoby 
z tego powodu panowała u nas wielka toleran
cja religijna. Piętnasty wiek wykazał liczne 
przejawy nawet wviątkowej energii tej inkwi
zycji, która uważała za swój obowiązek prowa
dzić bezwzględną walkę z husytyzmem, jako 
wrogiem jedności Kościoła katolickiego i pa
nującego wówczas feudalizmu. Były wyoadki 
ukarania śmiercią na stosie nawet duchow
nych, którzy okazali się nieoosłusznymi wobec 
swoich wielmożów kościelnych. Wytępiono 
w całości -sektę „biczowników11, sektę „begi- 
nek“ i begwardów11, przy czym płonące stosy 
były wyrazami wykonywanych wyroków.

Kiedy poprzez granice Polski przelały się po
tężne fale Reformacji, która znalazła u nas 
bardzo wielkie zainteresowanie i wiele niekła-

f A. DUrer)

mnych sympatii, szlachta polska obawiając 
się zemsty ze strony „świętej inkwizycji11 prze
prowadziła sejmową uchwałę, odbierającą du
chowieństwu sądownictwo nad świeckimi11 he
retykam i11. Niestety ówczesne sądy świeckie 
pozostawały pod przemożnym wpływem du
chowieństwa i dlatego dostojnicy kleru wyta
czali procesy przed tymi sądami tak szlachci
com, jak i mieszczanom ,,o naruszenie zasad 
wiary panującej i moralności11. Karano również 
okrutnie i tych, którzy mieli cywilną odwagę 
przekazywać swpółobywatelom na piśmie lub 
drukiem opinie sprzeczne z poglądami kleru. 
Palenie książek na stosie i ich autorów, zwłasz
cza od chwili wypędzenie Arian z Polski; nale
żało do niekoniecznie sporadycznych wypad
ków. Szczytem niesprawiedliwości był przepa
dek połowy m ajątku oskarżonego na rzecz do
nosiciela. Że we wszystkich tego rodzaju spra
wach sądowych były załatwiane między stro
nami porachunki osobiste i spory na tle spraw 
majątkowych, nie wymaga to obszerniejszego 
tutaj uzupełnienia. Dość wspomnieć o proce
sach szlachciców Kazimierza Łyszezyńskiego 
i .Zygmunta Unruga, które, przeszły do historii 
Polski, aby udowodnić, że nietolerancja w Pol
sce przez długi okres czasu największym obja
wem działania wysokiego kleru katolickiego, 
który nie wahał się nawet dla pozbycia się 
„bluźnierców11 i świętokradców11 używać pros
tej, ordynarnej chociaż łatwo przejrzystej pro
wokacji. Że w tej walce z urojonym wrogiem 
Kościoła posługiwano się w łajdacki sposób na
wet kształcącą się młodzieżą, którą przymusza
no do profanacji cmentarzy i pogrzebów pro
testanckich. Było to wybaczalne i „uzasadnio
ne11, gdyż „należało11 stosować wszelkie środki, 
zmierzające do osiągnięcia upragnionego celu, 
jakim było umocnienie wpływów i potęgi wy
sokiego kleru katolickiego.

Tak wyglądał zatem ten niesłychany obsku
rantyzm w Europie i w Polsce, kiedy ku chwa
le naszego piśmiennictwa zajaśniały potężnym 
światłem cywilnej odwagi i szczerej troski
0 dobro Ojczyzny dzieła Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego i Stanisława Orzechowskiego.

Obszerniej omówi tutaj dramatyczną dzia
łalność pierwszego z nich, natomiast o Orze
chowskim mówić będę tylko pod kątem widze
nia krytyka literatury, gdyż zatargi autora 
„Quincunxa1< z ówczesnym klerem katolickim
1 najrozmaitsze jego perypetie życiowe zostały 
już obszernie omówione w jednym z poprzed
nich numerów „Posłannictwa11.

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI

Historia literatury polskiej nie podaje do
kładnie roku urodzenia Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego. Prawdopodobnie urodził się w ro
ku 1503 w małym miasteczku Wolborzu, nie
daleko Piotrkowa. Z Wolborzem graniczyła wieś 
Modrzewie lub Modrzew, co wskazuje na to, 
że w niej żyli przodkowie Frycza i że ta mała 
wioska dała Andrzejowi drugi człon jego na
zwiska. Ojciec jego Jakub był wójtem wolbor- 
skim, pełniąc ten urząd dziedzicznie po przód-
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kach. Przeznaczył on Andrzeja do stanu du
chownego, aby zapewnić mu możliwość póź
niejszej kariery. Ukończył więc Andrzej wy
dział filozoficzny uniwersystetu Jagiellońskie
go i uzyskał niższe święcenia kapłańskie. Je 
dnakże lektura dzieł Marcina Lutra skłońiła 
Andrzeja do wyrzeczenia się kariery kościel
nej i zamiany jej na służbę świecką. Tę pełnił 
u boku prymasa ;i kanclerza Łaskiego, który 
w ówczesnej historii Polski zapisał się jako 
zwolennik poważnych reform społecznych. 
Także i bratanek prymasa wywarł potężny 
wpływ na kształtowanie się zapatrywań poli
tyczno-społecznych młodego Andrzeja. Oby
dwaj Łascy byli propagatorami utworzenia 
Kościoła narodowego w Polsce. Pod ich wpły
wem poznaje Andrzej ówczesne stosunki spo
łeczne, niesprawiedliwe ustawy i kodeksy kar
ne, a te  wywołują w nim tak silne oburzenie, że 
swoje pierwsze prace, opublikowane w języku 
łacińskim, kieruje właśnie przeciw tym wszyst
kim niesprawiedliwościom, głosząc zasadę, że 
tylko niezwykłe zalety charakteru, dzielność 
i męstwo w boju oraz. nieprzeciętne wykształ
cenie powinny być decydującymi czynnikami 
przy obsadzaniu urzędów publicznych w Pol
sce. Niestety! Nawoływania Andrzeja Frycza 
do uzdrowienia stosunków i ich gruntownej na
prawy przeminęły z wiatrem! Nic więc dziw
nego', że każda następna publikacja tego nie
ustraszonego pisarza była nacechowana coraz 
to większym gniewem i oburzeniem, ale równo
cześnie była wyrazem bezsiły autora wobec 
niesamowitego uporu i bezgranicznego egoizmu 
szlachty.

Z tej sytuacji wyrosły jego „Mowy o karze 
za mężobójstwo11, w  których domagał się bez
względnego zrównania wszystkich obywateli 
wobec prawa. Żądanie to- wyprzedza o kilkaset 
la t postanowienia Konstytucji 3-go Maja. Gdy
by te postulaty autora zostały już wtedy zreali
zowane, musiałby nastąpić koniec feudalizmu 
w Polsce. Lecz dla szlachty i duchowieństwa 
wslzystkie ich przywileje były równoznaczne 
ze źrenicą w  oku u człowieka.

Tak więc wobec zupełnej bezsilności autora 
w stosunku do państw  wielkich i małych 
w Polsce dochodzi do ukazania się najkapital- 
mejszego dzieła Modrzewskiego „O poprawie 
Rzeczypospolitej" — w łacińskim brzmieniu 
,,De Republica emendanda“.

Dzieło to dzieli się na pięć ksiąg. Pierwsza 
z nich nosi tytuł: „O obyczajach11, ' druga 
„O prawach*1, trzecia „O wojnie11, czwarta 
„O Kościele11, piąta „O szkole11. Niestety, dru
kiem ukazały się w Krakowie tylko trzy 
pierwsze księgi, natomiast czwarta i piąta zo
stały skonfiskowane przez cenzurę kościelną. 
Sprawcą tej konfiskaty był biskup Stanisław 
Hozjusz. Aż w dalekiej, szwajcarskiej Bazylei 
musiał Modrzewski szukać wydawcy. Tam też 
wyszło drugie wydanie tego dzieła, po obszer
niejszym uzupełnieniu przez samego autoira. 
Dotarło ono- do Polski w 1555 roku i było pu
blicznie s p r z e d a w a n e  w wielu naszych mias
tach. Każda księga tego dzieła, ma po kilka 
lub kilkanaście rozdziałów rozmaitej objętości,

POSŁANNICTWO

(A. detta Robbia)

dla swej treści jednakowo- zawsze ważnych. 
Gdybym chciał dokładnie omówić każdą księ
gę, artykuł ten musiałby zająć przynajmniej 
16 stron druku. Miejsce moje w „Posłannic
tw ie11 jest jednak ograniczone, dlatego też po
przestać muszę na omówieniu najważniejszych 
zagadnień, poruszonych przez autora.

Przede wszystkim ‘muszę podkreślić gwał
towną reakcję części wpływowego kleru na 
ukazanie się wydania bazylejskiego. Na czele 
tej kampanii stał znowu biskup Hozjusz. W li
stach pisanych do biskupów w Polsce skarżył 
się autor, że Modrzewski nazywa biskupów 
„głupimi, tępymi, ułomnymi komediantami, 
strupiaszałymi próżniakami i pasibrzuchami, 
że chce im odjąć całą jurysdykcję11.* Sądził 
więc biedaczysko, że szlachtę odstraszy od 
przeczytania dzieła Frycza. Niestety! Stracone 
to były zachody miłosne!** O poezytności dzie
ła świadczy to, że już współcześnie dokonano 
kilku przekładów tej książki. Najpierw uka
zał się przekład hiszpański a za nim poszły 
niemiecki i francuski. W Polsce, chociaż dzie
ło pisarza było po łacinie, znalazło masy czy
telników, którzy znajdowali w nim wszystkie 
najważniejsze problemy, jakie wówczas doma
gały się rychłego rozwiązania. Do nich więc 
należały: zmiana istniejących stosunków 
w państwie, reforma Kościoła, problem Koś
cioła Narodowego, niezależnego od papieża, 
wychowanie młodzieży i reorganizacja szkol
nictwa polskiego. Widzimy więc, że były to

*) Disty do bp-a  krak . A. Zebrzydowskiego i M i
kołaja Dzierzgowski-ego.

**) „Stracone zachody m iłosne” — znakom ita ko
media W. Szekspira.
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sprawy niezmiernie doniosłe, świadczące rów
nocześnie o wielkim zmyśle orientacyjnym 
i gruntownej znajomości życia politycznego ze 
strony autora.

Czytając księgę I „Obyczajach11 napotyka
my tam problem wychowania młodzieży, któ
rą od wczesnej młodości należy zaprawiać do 
służby dla społeczeństwa. Sprawa żebraków 
i włóczęgów — to dalsze zagadnienie tej księ
gi. Modrzewski żąda tutaj, by zarządy miast 
i gmin przejęły na siebie obowiązek opieki nad 
starcami i kalekami a zdolnym do- pracy włó
częgom dały rychłe zatrudnienie. W księdze tej 
autor zajmuje się w końcu zagadnieniem han
dlu, żądając wprowadzenia zarządzeń, unie
możliwiających wzrost drożyzny, którą zaw
sze najbardziej odczuwać musieli na własnej 
skórze ci najbiedniejsi. Nie będę więc goło
słownym, jeżeli Modrzewskiego uważać będę 
za prekursora przyszłych ustaw socjalnych 
i gospodarczych, ustaw, o których wtedy w in
nych krajach Europy było jeszcze zupełnie 
cicho.

W Księdze II „O praw ach11 powraca autor do 
poprzednio już przez siebie atakowanej kwestii, 
do kary za mężobójstwo. Domaga się tutaj 
wprowadzenia jednego praw a dla wszystkich 
obywateli państwa. W pracach nad takim ko
deksem powinni wziąć udział najwybitniejsi 
przedstawiciele wszystkich stanów, tylko 
w tym wypadku zaistnieć może pewność, że no
wy kodeks będzie sprawiedliwy. Ponadto do
maga się Modrzewski opieki prawnej nad 
wszystkimi obywatelami kraju, a w szczegól
ności żąda zapewnienia chłopu wolności osobis
tej, również na drodze prawnej.

Księga III „O wojnie11 poświęcona jest w ca
łości sprawom wojny i obrony granic państwa. 
Autor występuje tutaj zdecydowanie przeciw 
wszelkiej agresji, choćby ona miała przynieść 
krajowi jak największe korzyści. Jeżeli jednak 
że ojczyzna znajdzie się w niebezpieczeństwie 
należy jej bronić aż do ofiary własnego życia. 
Wprowadzenie i utrzymywanie stałej siły 
zbrojnej uważa Modrzewski za konieczność 
państwową, zaznaczając jednak, że kosztami

utrzymania stałego wojska należy obarczyć 
wszystkich obywateli z wyjątkiem chłopa, 
dźwigającego na sobie i tak zbyt wiele, nie- 
sprawiedliwszych ciężarów.

Najwięcej złej krwi wśród wpływowego 
i zamożnego duchowieństwa wywołała księga 
IV, nosząca tytuł ,,0 Kościele11. Żądania autora 
szły tutaj przede wszystkim w kierunku upo
rządkowania stosunków wewnątrz Kościoła 
a następnie wyraźnego określenia stosunków 
państwowo-prawnych pomiędzy państwem 
a Kościołem. Modrzewski żąda kategorycznie 
uniezależnienia się Kościoła katolickiego 
w Polsce od papieża, stworzenia tym samym 
Kościoła narodowego o polskiej wyłącznie li
turgii. Wreszcie autor życzy sobie, aby legaci 
papiescy zaprzestali mieszania się w we- 
wnętrzno-polityczne stosunki państwa polskie
go, oraz by sprawy te zostały jasno i zdecydo
wanie uregulowane specjalną ustawą. Zrozu
miałą jest więc najzupełniej reakcja polskich 
dostojników kościelnych na te wszystkie po
stulaty, jakie zamieścił Modrzewski w swej 
księdze „O Kościele11. Stała się ona. kamieniem 
obrazy dla wysokiego kleru, który nie cofając 
się przed 'oszczerstwami, czynił wszystko, byle 
tylko tego nieustraszonego przeciwnika zohy
dzić w  oczach polskiego społeczeństwa.

Przyczyną dalszą tej wrogiej kampanii stała 
się również następna księga „O szkole11. Autor 
jej nie chce widzieć więcej w Polsce szkół 
średniego i niższego' poziomu, prowadzonych 
przez duchowieństwo. Żąda kategorycznie, by 
opiekę nad wszelkimi szkołami przejęło pań
stwo, które równocześnie winno zapewnić 
nauczycielstwu dostateczne wynagrodzenie za 
jego trudną i wielce odpowiedzialną pracę. Nie 
może Modrzewski wytłumaczyć sobie, dlaczego 
lekarze i prawnicy są lepiej usytuowani w Pol
sce niż nauczyciele, tym  więcej, iż ci ostatni — 
jego zdaniem — przynoszą państwu ze swej pra
cy większy pożytek, niż tam te dwa zawody.

Problem polskiego Kościoła narodowego roz
winął Modrzewski w następnym dziełku pt. 
„Sylyae11, wydanym jednak późno po śmierci 
autora, bo w roku 1590, nie mogącym wtedy 
choćby z tego powodu wywrzeć odpowiedniego 
wpływu.

Zamykając niniejsze omówienie działalności 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego jako człowie
ka i jako pisarza, stwierdzić trzeba, że należał 
on do najmędrszych i najszlachetniejszych lu
dzi XVI wieku. Był równocześnie jednym 
z najbardziej postępowych ludzi tamtej epoki, 
szczerym i prawdziwym patriotą, dla którego 
dobro Ojczyzny i jej wszsytkich obywateli, 
a zwłaszcza tych najbiedniejszych było naczel
nym przykazaniem.

Niestety, w zapomnieniu i osamotnieniu 
umierał ten ojciec polskiej myśli demokratycz
nej w 1572 roku. Z całkowitą słusznością nale
żałoby zastosować do niego słowa Jana Kocha
nowskiego, który w wierszu ,,Muza“ napisał
o sobie:

„Jednak mam tę nadzieję, że przedsię za laty 
Nie będą moje czułe nocy bez zapłaty;
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A co mi za żywota ujmie czas dzisiejszy,
To po śmierci nagrodzi z lichwą -wiek

późniejszy".

Bogata literatura o autorze „Naprawy Rze
czypospolitej", będąca wynikiem wnikliwych 
i obiektywnych studiów badaczy dziejów na
szej literatury narodowej, ostatnio zaś arcypię- 
kne, albumowe wydanie tego najznakomitsze
go dzieła odrze wskiego w języku polskim i ła
cińskim — to najwymowniejsze dowody, że 
Polska potrafiła należycie uczcić nieśmiertelne 
zasługi szlachetnego człowieka, głębokiego m y
śliciela, znakomitego pisarza i wiernego syna 
Ojczyzny.

STANISŁAW ORZECHOWSKI

Mówiąc o Moidrzewskim, wspomniałem 
Orzechowskiego. Stanisław Orzechowski, ró
wieśnik poprzedniego, jest drugim  wybitnym 
pisarzem politycznym XVI wieku. Jednakże 
był to inny typ człowieka i inny rodzaj pisarza. 
Sprawiedliwie stwierdzić należy, że jako ta
lent pisarski przewyższa wielce Andrzeja F ry
cza. Tak łacińskie jak i polskie jego utwory 
zdobi wspaniały język i znakomity styl, właści
wy największym pisarzom starożytności oraz 
epoki humanizmu. Z całkowitą racją możemy 
nazwać Orzechowskiego ojcem pięknej prozy 
polskiej. Pojawił się nagle, zabłysnął jak  me
teor, zanim jeszcz Mikołaj Rej z Nagłowic prze
mówił do współczesnych polskim swym języ
kiem.

Do dalszych przymiotów Orzechowskiego ja
ko pisarza politycznego należą jego wszech
stronność i wielka ruchliwość. Brak mu jednak 
tej głębi myśli, jaka cechuje zawsze Andrzeja 
Frycza. Jest wspaniałym obserwatorem, widzi 
społecezństwo polskie, chwyta doraźnie, na go
rąco i wiernie jak  stary, doświadczony publi
cysta. Śmiem twierdzić, że gdyby żył dzisiaj, 
byłby niewątpliwie doskonałym dziennika
rzem. I na tym również odcinku jest żywszym 
i barwniejszym pisarzem niż jego rówieśnik — 
Modrzewski. Niestety, życie układało się Orze
chowskiemu zawsze nieszczęśliwie i ono stało 
się tą najistotniejszą przeszkodą, która prze
kreśliła powstanie dzieł wielkich, do których 
był zdolny jego znakomity talent pisarski.

Postępowość jego wyraziła się najwymow
niej w dwóch jego pismach: w „Mowie Rz e czy- 
pospolitej“i w ,,0 prawie bezżeństwa“. Są 
w nich poglądy tak śmiałe i postępowe, że dzi
wić się nie możemy, dlaczego autora ich łączy
ła w tych latach bardzo serdeczna przyjaźń 
z Modrzewskiem. W pierwszym z tych utwo
rów zajmuje się Orzechowski sprawą obrony 
naszych granic. Podobnie jak Andrzej Frycz
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żąda uchwalenia specjalnych podatków na ten 
cel, wyłącza' jednak od nich polskiego chłopa, 
który upada pod ciężarem robocizny i jeszcze 
musi składać przeróżne opłaty i daniny panom 
i księżom. Chłopów uważa Orzechowski za fun
dament Rzeczypospolitej, gdyż z ich pracy ży
ją wszystkie stworzenia a oni jeszcze za wszsyt- 
ko muszą płacić.

Broszura ta postawiła jej autora w pierw
szym szeregu głosicieli i  orędowników postę
pu XVI wieku. Jeszcze większą sławę zjedna
ło Orzechowskiemu dalsze jego dzieło „O pra
wie bezżeństwa“, napisane znakomitym języ
kiem łacińskim. Domagał się w nim bezapela
cyjnego zniesienia celibatu dla księży. Jasną 
jest rzeczą, że spowodowało ono konflikt 
autora z władzami kościelnymi, z którymi on 
nie chciał się liczyć. Za pismem tych poszło na
stępne „Do papieża Juliusza III“, również 
jak poprzednie dotyczące małżeństwa Orze
chowskiego.

Pisma te znalazły swój nowy wydźwięk poli
tyczny, gd^ż przyczyniły się wielce do zawiesze
nia sądownictwa kościelnego na sejmie w 1552 
roku. Niestety, w następnych swych utworach 
okazał się Orzechowski odważnym wsteczni
kiem, żądającym przywrócenia w  państwie 
przewagi kleru nad władzą świecką i ukróce
nia swobody innowierców. Z pism jego przebija 
obawa o losy obozu katolicko-magnackiego, 
walka o wolność szlachecką, nie uznającą żad
nej władzy nad sobą. Jeżeli jednak przyjdzie 
nam scharakteryzować całość działalności pi
sarskiej Orzechowskiego', to stwierdzić musi
my, że była ona niesłychanie barwną, że była 
prawdziwym zwierciadłem ówczesnej epoki, 
zwierciadłem, obramowanym błyszczącym 
wszystkimi klejnotami polskim językiem.
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Przed dworskim gankiem stanęło ich czworo, 
główki na mrozie odkrywszy z pokorą, 
zwyczajnie, dzieci, z maleńka już karne, 
widzą, że dwór jest rzecz pańska, wielmożna...
Nie to, co chaty ich, nędzne i czarne, 
gdzie ledwo śnieżnej zamieci ujść można!

Nie wiem, czy które z tych biednych usłyszy 
kiedy w swym; życiu, co godnym jest części —• 
nie wiem, czy przyjdzie kto, by w ciszy 
zasiąść do wielkiej lat dawnej powieści — 
czy im  kto powie, jak kochać potrzeba 
zagon ojczysty, co daje kęs chleba — 
jak cudze prawa szanować, jak żyw ym  
poczuć się W' w ielkim  łańcuchu ogniwem.
Lecz wiem, że z dawna uczono batogiem 
odkrywać głowę przed pańskim tym  progiem...

Stanęły zbite w gromadkę. Nad nimi 
jaskrawa gwiazda na żerdzi wybłyska, 
ścieląc snop świała krwawego po ziemi...
Kometa drżąca, dziwna, bez nazwiska, 
co raz do roku zjawia się i świeci 
ponad głowami bosych, chłopskich dzieci...

Drżąc od zimna podniosły się głosy 
i uderzyły po śnieżnej przestrzeni, 
a noc słuchała ich smętna, a niebiosy 
pełne się zdały iskier i płomieni 
i ech żałosnych, zmieszanych w rozdżwięki, 
i w  jakieś ciche westchnienia i w  jęki.

Najmłodsze dziecko drobne, co z drugimi 
stał w pośród jasnej okien dworskich łuny, 
odziany w łachman, z stopami bosymi, 
umilknął nagle, jak rwące się struny...
I ponad gwiazdą klejoną z tektury, 
wielkie i smutne oczy wzniósł do góry 
i myślał sobie: „Czemuż to, mój Boże,
— choć Chrystus przyszedł, tak źle jest na świecie 
i czarnej mąki garść tylko w komorze?
I nie ma ciepłej sukmanki na grzbiecie?
I tatuś taki pijany z wieczora — 
matulę bije, choć płacze i chora?

(Rafael)

Maria Konopnicka
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Czemu to ludzie w przednówek tak bladną, 
i jakby cienie po drogach się włóczą?
A  dzieci we wsi z maleńka już kradną?
A jego dotąd na książce nie uczą?
Choć radby wiedzieć, co jest tak daleko, 
het, het za lasem, za młynem, za rzeką?

Widać — dla chopów nie przyszedł Bóg może? 
Wszakże, choć co rok do dworu chłopięta 
idą z kolędą i szopką w tej porze 
on przecież nigdy jak żyw  nie pamięta, 
żeby kto z dworu do chaty przychodził 
i mówił: „Bracia, Chrystus się narodził!11...
... Czemu?

O dziecię! — mgła nocy zasłania 
dzień, co odpowie na twoje pytania...
Och! oby tylko nie wzeszedł on sądem 
klęsk ostatecznych nad morzem i lądem!
Och! oby tylko wiekowi przyszłemu
grom pomsty twego nie powtórzył: „Czemu?!“
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RHMKOA
ROZMAWIA

CZYTELNIKAMI

Poznajm y się bliżej, a 
dopiero w tedy  zacznijm y  
w ydaw ać o sobie spra
w iedliw e i uczciw e sądy!

NA JAKIE TRUDNOŚCI NAPOTYKA KOŚCIOŁ 
POLSKO-KATOLICKI

W coraz liczniejszej korespondencji, jaka na
pływa codziennie do naszej Redakcji, jak rów
nież do Kurii Biskupiej Kościoła polsko-katolic- 
kiego, daje się zauważyć rosnące zainteresowanie 
sprawą założeń programowych oraz warunkami 
rozwoju tegoż wyznania chrześcijańskiego w 
Polsce. Niektóre z zadawanych nam pytań w y 
magają osobnego omówienia, co czynimy zre
sztą chętnie w innych artykułach na tematy 
społeczno-religijne. Większość wszakże tych  
pytań dotyczy wprost Kościoła polsko-katolic- 
kiego, popularnie nazywanego Narodowym.

W ostatnim numerze daliśmy wyczerpującą 
odpowiedź na pytanie, czym polski, narodowy 
katolicyzm różni się od katolicyzmu w wydaniu 
watykańskim. Ponieważ wielu naszych Czytel
ników jest również zaintrygowanych warunka
m i życia i rozwoju tegoż Kościoła Narodowego, 
pragniemy w dzisiejszej pogawędce kontynuo
wać tenże sam temat, dając wyczerpującą od

powiedź na następne pytanie wielu naszych 
Czytelników, a mianowicie: «Na jakie trudności 
napotyka nasz Kościół w chwili obecnej?»

Nie ukrywając tedy faktu, iż potrafimy śmia
ło'spojrzeć w oczy prawdzie i poddać samooce
nie wszystkie nasze mylne pociągnięcia organi
zacyjne oraz brak odpowiednio kwalifikowa
nych kadr kapłańskich, — chcemy szczerze w y
powiedzieć się na temat przeszkód zewnętrz
nych, mocno utrudniających nam nasze apos
tolstwo «krzewienia religii chrześcijańskiej w 
duchu narodoiuym i postępowym jednocześnie».

Chętnie usłyszym y Wasze w tej materii zda
nie, i nie omieszkamy skorzystać ze wszystkich  
cennych a życzliwych ■rad naszych Drogich 
Czytelników. Z uwagi na to, że gawędy nasze 
na temat polskiego Kościoła katolickiego są nie
jako odpowiedzią na większą ilość listów, nie 
będziemy tutaj umieszczali inicjałów nazwisk 
tych, których rzecz przede wszystkim  dotyczy.

Skoro Kościół polsko-katolic- 
ki nie tylko wpatrzony jest w 
swą piękną przyszłość wśród 
katolików w Polsce, ale jedno
cześnie zdaje sobie sprawę z 
trudności, jakie napotkać może 
w swej działalności, — to z ko
lei zachodzi pytanie, jakiego ro
dzaju są te trudności?

Jedne są wewnętrzno-kościel- 
ne, inne zaś, są natury zew
nętrznej.

Do wewnętrznych trudności 
Kościół polsko-katoliicki zalicza 
przede wszystkim zawsze jesz
cze niewystarczającą ilość od
powiednio przygotowanych 
księży. Problem zatem wycho
wania dobrych kapłanów dla 
nowych zupełnie zadań Kościo
ła katolickiego w Polsce, jest w 
chwili obecnej najdonioślejszej 
wagi. Chodzi mianowicie o ka
płanów nowoczesnych, takich z

O D P O W I A D A M Y :

silną wiarą, a przy tym szczerze 
postępowych, pełnych ducha 
prawdziwego patriotyzmu. Po
trzeba bowiem, by najliczniej
sze były szeregi takich właśnie 
kapłanów, którzy by pracowali 
zarówno nad rozwojem Kościo
ła, jak i dla dobra Narodu.

Co jeszcze utrudnia rozwój 
oraz działalność Kościoła pol- 
sko-katolickiego?

Największą przeszkodą w 
działalności i rozwoju Kościoła 
polsko-katolickiego są wszelkie
go rodzaju niesłuszne i niespra
wiedliwe uprzedzenie ze strony 
niektórych rzymskich katoli
ków w Polsce.

A skąd u nich takie uprze
dzenia do polskiego katolicyz
mu?

Źródeł tychże niesprawiedli
wych uprzedzeń szukać należy 
wyłącznie w kłamliwych insy

nuacjach, celowo preparowa
nych przez reakcyjną część kle
ru  watykańskiego i pielęgnowa
nych w duszach nieuświadomio
nych religijnie katolików w 
Polsce. Tendencyjnie i złośliwie 
poderwano u nich zaufanie za
równo do Kościoła polsko-ka
tolickiego, jak i do jego śmia
łych zamierzeń.

Może jednak zarzuty, stawia
ne Kościołowi polsko-katolic- 
kiemu przez Kościół papieski, 
mają jakąś podstawę?

Bynajmniej. Zarzuty te żad
nej nie mają podstawy i są cał
kowicie zmyślone. Są one nie
jako odpowiedzią z za węgła na 
religijnie-uświadamiaj ącą dzia
łalność Kościoła polsko-katolic
kiego, który odważa się publicz
nie demaskować tajne arkana 
Kościoła rzymskiego, odsłaniać 
niezbyt przyjemne oblicze Wa
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tykanu i ujawniać szczegóły 
niegodnej polityki papiestwa. W 
odpowiedzi na to... preparuje się 
zarzuty najrozmaitszego gatun
ku w celu szkodzenia Kościoło
wi polsko-katolickiemu, w celu 
podrywania jego autorytetu i 
tamowania rozwoju wśród ka
tolików w Polsce. Wszystko to 
czyni Watykan w  obawie o u- 
tratę swych wpływów wśród 
wierzącego społeczeństwa pol
skiego.

A czy sama doktryna Kościo
ła watykańskiego nie godzi w 
interesy Kościoła polsko-kato- 
lickiego?

Niestety i w tym dużo praw
dy. Kościołowi polsko-katolic
kiemu szkodzą niektóre dogma
ty papieskie, — a właściwie wy
ciągane z nich paradoksalne 
wnioski. Najgorsze jednak, że 
większość katolików w Polsce 
nie zdaje sobie należycie spra
wy z niesłuszności tych teolo
gicznych sofizmatów. Ale przy
patrzmy się im z. bliska.

I tak najpierw, wbrew zasa
dom prawdziwej teologii chrze
ścijańskiej oraz niesfałszowanej 
historii Kościoła, kler watykań
ski głosi, że jedynym Kościołem 
Chrystusowym na ziemi jest 
rzekomo narodowy Kościół ital
ski, tzw. rzymsko-katolicki. Ten 
tylko Kościół jest podobno 
prawdziwym spadkobiercą nau
ki Chrystusa, jedynym Kościo
łem katolickim. Poza tym  naro
dowym Kościołem włoskim, 
rzekomo nikt się zbawić nie 
może. —

A j.akie stąd absurdalne wys
nuwa się wnioski? —• Otóż, że 
wszystkie inne Kościoły naro- 
dowo-katolickie, — a zatem i 
nasz Kościół polsko-katolicki,
— nie są podbno Kościołami 
Chrystusowymi i katolickimi. I 
pomyśleć, ile w tym  wszystkim 
naciągania i fałszu teologiczne
go! Ile niesłusznych uprzedzeń 
do nie-watykańskiego, polskie
go katolicyzmu rodzą wśród 
nieuświadomionych religijnie 
katolików w Polsce takie ciasne 
i naiwne „dogmaty"!

Nie koniec jednak na tym. 
Kościół bowiem watykański 
również wbrew nauce Chrys
tusa i zdrowej teologii chrześ
cijańskiej, wpaja uparcie w ka
tolików w Polsce mniemanie, 
jakoby papież był następcą sa
mego Boga na ziemi. Inni mó

wią delikatniej, że tylko ^zas
tępca Boga". Kościół ten naka
zuje pozatem wierzyć, że papież 
jest nieomylny w rzeczach wia
ry  i moralności, do której praw 
dopodobnie należy również za
liczać pociągnięcia polityczne 
¥/atykanu.

I znowu, jakże fałszywe wy
ciąga się stąd wnioski, że kto 
nie uznaje nad sobą władzy pa
pieża, kto nie wierzy w jego 
,,boską i nieomylną" władzę, — 
a zatem i nasz Kościół polsko- 
katolicki, — ten zrywa rzeko
mo' z Chrystusem, z Jego nauką, 
z jego prawdziwym Kościołem.

Ileż w tym wszystkim naiw
ności, a przy tym ileż pychy i 
zarozumiałości! Ileż niespra
wiedliwych uprzedzeń do nie- 
papdeskiego Kościoła polsko-ka- 
tolickiego rodzą takie „dogma
ty"!

Trzecią wreszcie tezę Kościo
ła watykańskiego, godzącą bez
pośrednio w Kościół polsko-ka
tolicki — to również niesłu
szna i wsteczna zasada: że tylko 
to, co stare, — do czego Kościół 
papieski zdołał przyzwyczaić 
swych wiernych, jest prawdzi
we i święte, nietykalne i niez
mierne, dopóki inaczej nie za
decyduje „nieomylny papież", 
Nawet teoria Kopernikowska o 
obrocie ciał niebieskich tak dłu
go była niesłuszną i „wyklętą", 
dopóki za taką uważał ją  Wa
tykan. Nie wolno więc wierne
mu watykańczykowi zastana
wiać się nad słusznością i celo
wością niektórych, wprowadzo-- 
nych przez Watykan, zwycza
jów kościelnych, — pod karą 
ffrzechu nie wolno poddać rewi
zji niektórych wprowadzonych 
przez Watykan, „wierzeń i dog
matów".

A jakie stąd znowu konsek
wencje? — Otóż takie, że 
wszystkie, naj zdrowsze nawet i 
rozsądne próby wprowadzenia 
pewnych zmian i ulepszeń w 
życiu kościelnym są podobno 
śmiertelnym grzechem przeciw 
„nieomylnemu" Kościołowi pa
pieskiemu, a zatem samemu Bo
gu. Zrozumiałym byłby nieco 
taki upór, gdyby tu  chodziło o 
zmiany- w zasadach wiary, -—- 
gorszącym jednak staje się on z 
chwilą, kiedy chodzi wyłącznie
o podejście ze starą wiarą do 
współczesnego człowieka. Kto 
zna jednak arkana polityki wa-

I tykańskiej ■—- wie doskonale o 
I tym, że nie na rękę musi być 

papiestwu naprawdę Chrystu
sowa i szlachetna reforma reli
gijna, przeprowadzona śmiało’ 
przez Kościół polsko-katolicki 
w starej i mocno zardzewiałej 
machinie kościelnej.

Ileż jednak w tak małodusz
nym podejściu Kościoła w aty
kańskiego zacofania religijnego 
i myślowego ograniczenia! Ileż 
niesprawiedliwych uprzedzeń 
do postępowego Kościoła pol- 
sko-katolickiego, do jego śmia
łych zamierzeń reformatorskich 
—• rodzą takie wsteczne zasady, 
obawiające się odrobiny świe
żego powietrza, promyczka no
wego światła.

Oto najważniejsze trudności, 
stojące przed Kościołem polsko- 
katolickim w chwili obecnej. 
Dużo tu  jeszcze trzeba będzie 
nakładu pracy, cierpliwości i 
zaparcia się, a nade wszystko 
Bożej pomocy, by je pokonać.

I na koniec jeszcze jedno py
tanie. Jak wytłumaczyć sobie, 
że wielu katolików w Polsce na 
ogół bezkrytycznie przyjmuje 
wszystkie te ciasne zasady reli
gijne?

Nie jest to sprawa tak prosta, 
j akby się mogło wydawać. Cho
dzi tu  bowiem i o pewne nie
kontrolowane tradycje, bez
myślne przejmowanie z poko
lenia na pokolenie, — ale i w 
grę wchodzi tuitaj również dość 
skomplikawana psychika czło
wieka wierzącego.

W wierze, zwłaszcza jeśli 
chodzi o sprawy religijne, czło
wiek skłonny jest do pewnego 
bezkrytycyzmu, do bezmyślne- '« 
go przyjmowania głoszonych 
przez Kościół zasad. Wierzący 
lubią upraszczać zagadnienia i 
iść po linii najmniejszego opo
ru. Taką linią najmniejszego 
oporu jest poniekąd ślepa, bez
myślna wiara, zalecana szcze
gólnie przez Kościół watykań
ski. Ślepo bowiem i bezmyślnie 
w coś uwierzyć jest niewątpli
wie łatwiej i wygodniej, aniżeli 
się o tym przekonać, dokładnie 
zbadać, stwierdzić naukowo. 
Zdarza się. że ludzie skąd inąd 
inteligentni — wierzą jednak 
bezmyślnie w szereg absurdal
nych przesądów i guseł.

Jeśli chodzi o wyżej przyto
czone rodzaje „wierzeń", które 
są oczywistymi błędami teolo
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gicznymi, to należy stwierdzić, 
że tworzy je Kościół watykań
ski na podłożu naiwnych pojęć 
religijnych u swych wiernych, 
niedostatecznie uświadomnio- 
nych teologicznie i historycmie. 
Ludzi tych od dziecka przyzwy
czaj a do pewnych sekciarskich 
błędów, przejmowanych zresz

tą bezmyślnie po przodkach, 
których również w tymże sa
mym duchu wychowywano.

Temu wszystkiemu odważył 
się przeciwstawić Kościół pol- 
sko-katolicki i dlatego tak bar
dzo naraził się Watykanowi. 
Wszystkie te przesądy zwal
czyć, — wychować nowego,

lepszego i szlachetniejszego 
człowieka dla Kościoła i Narodu
— oto trudne naprawdę zada
nie. Ale w arte największych 
nawet poświęceń! I dlatego żad
na z wyżej przytoczonych trud
ności nie jest w stanie zahamo
wać rozwoju Kościoła polsko- 
katolickiego.

O STRÓŻU MORALNOŚCI, 
CZYLI «POZORY CZĘSTO MYLĄ»

W ydawałoby się, że kw estia ubio
ru  może być przedm iotem  zainte
resow ania <Ą jednej strony d b a ją 
cych o modny w ygląd przedstaw i- 
aielek płci p ięknej, z  drugilej zaś 
strony instytucji wzorujących, 
względnie przem ysłu odzieżowego, 
czy dyrekcji M.H.D.

W brew  tym, przew idyw aniem  
okaziuje się, że spraw y te w  w ielu 
punktach  naszego k ra ju  są tem atem  
niesłychanie ożywionych dyskuslji co 
goirliwsizych dewotek. Zdarzyło się 
naw et tak, że w  niektórych m iej
scowościach letniskow ych zain tere- 
resow anie to w yw ołało wiele nie
przyjem nych i w ręcz niesmacznych 
sytuacji. Z jednego z kościołów w  
okolicach K rynicy ksiądz zbierający 
pieniądze na tacę w yprosił kobietę 
z pięcioletnim  chłopczykiem, ponie
waż dziecko ubrane było w  t. zw. 
pajacyk. Zaznaczyć należy, że w  tym  
dniu  term om etr w skazyw ał 29 sto
pni C.

Czyje poczucie m oralności obrazić 
m iało m ałe dziecko' ub rane w  lekkie 
le tn ie ubranko?

W innej miejscowości kościelny 
kazał opuścić cm entarz przykościel
ny kobiecie ubranej w długie spod
nie i swertr.

Do częstych w ypadków  n a  te re 
n ie wielu miejscowości letniskow ych 
należy bojkotow anie wczasowiczów 
ubranych w  t. zw. „szorty”, a n a 
w et robienie uszczypliwych uwag 
pod ich adresem.

Zjaw iskiem  dnia codziennego są 
rozmowy, w  których stare dew ot
ki z w ypiekam i n a  tw rzy roztrzą
sają problem  „nieodpowiedniego” 
ubrania, tw ierdząc W swej zapal- 
czywości, że prowadzi to1 n a jk ró t
szą drogą do grzechu i występku.

Bogu ducha wimne niew iasty k tóre 
przybyły na należny im  wypoczynek 
po całorocznej pracy — obchodzą 
dyskretnie okolice kościoła, aby nie 
daw ać powodów do' nism acznych 
kom entarzy zaślepionym w  konser
w atyzm ie dewotkom.

Każdy norm alnie m yślący obyw a
te l naszego k ra ju  zdaje sobie spraw ę 
z tego, że w szelka przesada je st 
zła... N ikt nie będzie aprobow ał 
negliżowania się ludzi w  m iejscach 
publicznych, n ik t nie pochw ali p a 
radow ania środkiem  m iasta w kos
tium ach kąpielowych. Nie można 
jed n ak  dopatryw ać się zła, tam, 
gdzie go nie ma. W chodzenie do 
kościoła w  sukniach bez rękaw ów  z 
pewnością nie ma nic wspólnego z i 
kokieterią, czy jak  tw ierdzą zaśle- !

pione w  swetj dewocji m ieszkanki 
Muszyny, Żegiestowa, czy Ciecho
cinka —- grzechem  i w ystępkiem . 
Sięgając do h isto rii natra fiam y  czę
ste m om enty tak ie  jak  um aw ianie 
tajem nych ispo|tk,ań przez, dam y 
ub rane  n ie tylko w  suktniie do ziemi 
i różnego rodzaju  m antyle, ale na 
dcdatek  mocno zawoalowane.

Do tego, aby nie popełnić t. zw. 
grzechu, aby nie prawodzić n a jb ar- 
dzinej w ystępnego trybu  życia, w ca
le  n ie  są konieczne długie rękaw y i 
treny . A trakcyjność swobodnego 
sposobu ubieran ia się w  m iejsco
wościach letniskow ych polega w y
łącznie na wyglądzie, je s t jednym  z 
m om entów w pływ ających na dobry 
i całkow ity wypoczynek. P rzypisy
w anie zaś k ró tk im  rękaw om  i t. zw. 
popularnie „szortom w pływ u na 
n iem oralne prow adzenie się jest 
najczęściej w ynikiem  niewyżycia, 
w ynikim  sprcłśnych fantazji, k tóre 
podsuw ają niepotrzebne myśli i 
zaśm iecają w yobraźnię słuchającej 
tych uwag młodzieży.

W jednej z miejscowości le tn is
kowych w  górach, byłam  św iadkim  
rozmowy prowadzonej przez dwie 
starsze kobiety z k tórych jedna by 
ła gospodynią księdza proboszcza. 
Rozmowa prow adzona była w  obec
ności 15-letniej dziewczyny. Kobiety 
om awiały z zapałem  mocno wycię
tą  suknię jednej z letniczek, nie

Dobrze się stało, że p rasa  nasza 
poświęciła sw oje łalmy zagadnieniu 
m oralności, zagadnieniu erotyzm u 
w śród młodzieży, zagadnieniu św ia
domego m acierzyństw a. Zagadnienie 
m oralności i e tyk i to  isprawa^niesły- 
chanie isto tna w  życiu codziennym 
naszej młodzieży.

Polem ika jak ą  od pewnego czasu 
śledzim y' w  szeregu naszych pism  
codziennych i  tygodników  je st w y
starczającą odpowiedzią, z k tórej ja 
sno wynika, że seredezny i opiekuń
czy stoisunek: naszego państw a do 
młodzieży n ie m a nie wspólnego z 
popieraniem  erotycznego wyżycia 
się za wszelką cenę. Groza grzechu 
nie była znów tak  w ielka i nie tak  
znów bardzo sta ła na straży m oral
ności jak  to' sobie n ie jedni w yobra
żają. Zagadnienie okupienia w iny 
przez spowiedź i pokutę było prze-

szczędząc przytem  kom entarzy na 
tem at jej m oralnego prow adzenia 
się. Jak i był rezu lta t tej „tow arzy
skiej” pogawędki? — Młoda dziew 
czyna, niem y słuchacz tej rozmowy, 
wieczorem powiedziała m atce moc
no zawiedzonym tonem  — „Wie 
m am a co? — Poszłam za tą  letn icz
ką. W idziałam  jak  usiadła w  ale j
ce n a  ławce w  tow arzystw ie jak ie
goś pana Schowałam  się z ty łu  
za krzak, bo chciałam  zobaczyć co 
będą robili”. — I cóż się okazało? — 
Młoda, p a ra  żywo dyskutow ała nad 
jednym  z w łoskich filmów, a potym  
ten  pan  pożyczył tej pan i „ Oby
w ateli’ B randysa do przeczytania.

Letniczka mimo w yciętej sukni 
daleka była od grzechu. Czy jednak  
w  porządku była m atka 15-letniej 
dziewczyny i  gospodyni księdza p ro
boszcza za truw ająca w yobraźnię do
rasta jące j panienki dem oralizują
cą rozmową? — Przykładów  takich 
można by wyliczyć bardzo wiele. 
Jedno je st pewne, że zła je s t p rze
sada w  sposobie ub ieran ia się ale 
chyba jeszcze gorsza jest p ruderia  i 
zakłam anie.

Nie dopatru jem y się zła tam, 
gdzie go n ie ma, n ie  dem oralizujem y 
młodzieży, podsuw ając ja j pseudo- 
um oralniające obrazy, bo nie zaw 
sze będziemy w stanie napraw ić 
skutki jak ie  to za soibą może po
ciągnąć.

dzie.i drastycznej i kłopotliw ej sy
tuacji.

Postaw ienie tego zagadnienia w 
naszym  ustro ju  na bazie w zajem ne
go szacunku i zaufania wyklucza 
możliwości okupienia b raku  etyki 
życia osobistego przez regu larne sa- 
mooskarżenia. Przyznać musimy, że 
młodzież nasza w  w ielu  w ypadkach 
zagalopowała się, uważając, że p ra 
wdziwe szczęście i zadowolenia oso
biste osiągnąć można drogą zaspoka
jan ia  chwilowych zachcianek. Często 
m orale m łodych przedstaw icieli n a 
szego społeczeństwa pozostawia w ie
le  do życzenia. N ajłatw iej zawsze 
zrzucić w inę n a  innych, na rodzinę, 
znajomych, na okoliczności albo na 
przebudow ę życia k ra ju . N ajłatw iej 
jest nie dostrzegać biblijnej belki we 
w łasnym  oku. (dok. na str. nast.)

Kto winien, że młodzież niekiedy przecheluje?
cięż w spaniałym  w yjściem  z n a jb a r-
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Kto winien... (dok. ze str. poprzed.)

Kogo najczęściej i najbardziej o- 
burza niew łaściw e postępow anie 
młodzieży? W większości w ypadków  
rodziców, k tórych dorasta jące dzieci 
w idzą problem atyczne szczęście i  r a 
dość życia n a  „końcu własnego no
sa”. I .nie polmoże tu  ksiądz, n ie  po
może tu  groza grzechu i  biadanie na 
tak ie  czy inne okoliczności.

Kto, jak  n ie ojciec i  m atka, w i
nien w  pierw szym  rzędzie zająć się 
odpowiednią postaw ą własnego 
dziiecka, ugruntow ać w  nim  zrozu
m ienie dobra i  zła, w iny i w ynika
jących z niej konsekwencji?

K to jak  nie rodzice pow inni uk a

zać dziecku, drogę uczucia i rozumu, 
wykazać, że stosunki w zajem ne m ię
dzy ludźm i pow inny opierać się w 
pierwszym  rzędzie n a  w zajem nym  
poszanowaniu że etyka współżycia 
ze sobą jiadnostek i  całych rodzin, 
n ie  je s t -sprawą w łasnej wygody i 
zaspokojenia bezwartościowych za
chcianek,. Jeśli m łodzież nasza o- 
trzym a w łaściw y k ierunek i w łaści
w ą opiekę swoich najbliższych, o- 
piekę opartą  na zasadach w zajem 
nego zrozum ienia "i miłości, w olną 
od pirudeprjnego zakłam ania i n ie 
domówień — bez w strząsów  i tru d 
ności znajdzie w łaściw y k ierunek  
do zagadnienia erotycznego), czy za

gadnienia świadomego m acierzyń
stwa.

Czy przekonałem  czytelników o 
tym, że nasz ustró j i nasze społe
czeństwo otaczające miłością i  opie
ką młodzież walczy równocześnie a 
am oralnością i w yuzdaniem ? —- Nie 
wiem.

Dlatego też na zakończenie przy-, 
toczę cytow ane w  37 num erze „No
w ej K u ltu ry” słowa Lenina:: „Pano
w anie nad  sobą, w ew nętrzna dyscy
plina, to  n ie  niewola, są one niez
będne i w  miłości. N iepowściągli- 
wość w  życiu płciowym — to cecha 
burżuazyjna: je s t ona oznaką roz
k ładu” .

ZBIGNIEW STAWICZ

Z ZA KULIS WATYKAŃSKIEJ POLITYKI
„Jeszcze jedno — tak ie lato, a  bę

dzie koło nas zupełna pustka” — za
wołał m sgr. Tardini, gdy dowiedział 
się, że w  Genewie radzieccy i am e
rykańscy uczeni w  zupełnym  spo
koju  w ym ienili m iędzy sobą do
tychczasowe w yniki badań nad  e- 
nergią atomową. Zdaniem  tym  
chciał ten  dostojnik w atykański, 
będący zast. sekretarza „dla spraw  
szczególnych” w  W atykanie, pod
kreślić, że „partia  am erykańska” 
stolicy apostolskiej poniosła w  poli
tyce kom pletną porażkę.

Dla niewtajem niczonych w  życie 
za kulisam i w atykańsk im i należy 
się k ilka  bliższych inform acji. Otóż 
po odjeździe do Medio-laniu msgr. 
M ontiniego —• prow adzenie w szel
kich w ażnych spraw , dotyczących 
polityki w atykańskiej, dostało się w 
ręce dwóch znanych na w atykań
skim  teren ie osobistości — T ard i
niego i Samorego. M onitini był k ie 
row nikiem  działu „spraw  bieżą
cych”. Na tym  stanow isku należał 
on do k ierujących osobistości w  w a
tykańskim  sekretariacie  stanu. Ten 
w łaśnie msgr. M ontini tolerow ał 
przez pew ien czas różne ddchylenia 
slpołipczne bu rm istrza  F lorencji La 
P ira . Po przejęciu w  W atykanie 
w ładzy przez Tardiniego — w ofi- j 
cjalnym  organie papieskim  „Osser- 
vato-re Rom ano” ukazał się ostry 
artykuł, przyw ołujący burm istrza 
F lorencji doi porządku za to, że w  ■ 
w ażnych spraw ach  swego m iasta 
przestał zw racać się do W atykanu, 
natom iast znosił się w  tych sp ra
w ach bezpośrednio z prezydentem  
Włoch Gronachiim!!!

T ard in i i  Sam arę są dziś panam i 
W atykanu. Jednakże w  pełnej d y 
skrecji idzie od dłuższego już czasu 
w alka m iędzy dwoma partiam i W a
tykanu, reakcy jną am erykańskiego 
kardynała  Soellm ana i um iarkow a
ną — Montiniego. Otóż n a  p ierw 
szą z nich zaczęły spadać ciosy, je 
den po  drugim . W ystarczy w ym ie
nić' neutralność A ustrii, konferencję 
genewską czterech szefów rządów, 
następną konferencję naukowców 
całego św iata nad zastosowaniem  
energii atomowej do celów  pokojo- ■

w ych i rokow ania chińsko-am ery- 
kańskie. W e w szystkich fazach tych 
konferencji n ie  była, n iestety, ani 
jednego wypodku, gdzieby W atykan 
dotrzym yw ał k roku  w ydarzeniom  
politycznym. Tymczasem T ard in i 
przeprow adził w  W atykanie zwycię
stwo swojej grupy, idącej w  porozu
mieniu z am erykańskim  d ep a rta 
m entem  stanu , co znalazła w yraz w 
przerzucaniu na prow incje niew y
godnego doradcy duchownego A kcji 
kato lick ie j, msgr. U rbaniego z Rzy
m u do Werony. P raw a ręka T ard i
niego, m sgr. Sam arę p racu je  obec
n ie nad wszelkim i przygotow ania
mi do najbliższego ko-nklave, na 
k tórym  am erykański kardynał o 
k rw i niem ieckiej, Spellm an m a być 
w ysunięty jako- kandydat n a  pap ie
ża. Ten w łaśnie msgr. Sam ore p rze
szedł z  nuncja tu ry  apostolskiej w  
USA do sek re taria tu  stanu w  W aty
kanie n a  bezpośrednie żądanie sa
rniego- Spellm ana. Że je s t m u za to 
obecnie wdzięczny i że z wszelkich 
sił s ta ra  się za to zrewanżować, 
je s t zupełnie riasne. Poza tym  Sa
m ore je st w ielbicielem  m etod poli
tycznych senatora Mc, C arthy’ego-— 
i w cale n ie  k ry je  się  ze swoimi p la
nam i „oswobodzenia” k rajów  so
cjalistycznych 1 naw rócenia ich z  
pow rotem  do „Boga”. Że bogiem 
tym  jest ideologia kap italistów  a- 
m erykańskich. n ie  w ym aga również 
bliższego w yjaśnienia.

A teraz spraw a dalsza i  to wielce 
ciekawa. Otóż msgr. Sam ore jest na 
terenie W atykanu kierow nikiem  
n ie tylko- „operacji Spellm ana”, ale 
równocześnie drugiej — „operacji 
kościoła milczącego”. Tym  kościo
łem  milczącym je s t kościół krajów  
dem okracii ludowej, ponieważ rze
komo zabran ia m u się spełniania 
m isji religijnej. Na tak im  staw ianiu  
kw estii korzysta druga p artia  W a
tykanu, k tó ra  tw ierdzi z pełna sa
tysfakcją, że w łaśnie działalność 
p a rtii T ard in i — Sam ore doprow a
dziła w  k ra jach  dem okracji ludow ej 
do usam odzielnienia się kościoła 
katolickiego — w k ierunku  -nacio- 
nalnej polityki kleru. Akcjia 
duum w iratu  doprow adziła do* roz

luźnienia więzów tego -kleru z cen- 
. tra lą  w  Rzymie. Ta druga p artia  
W atykanu w skazuje n a  polski ep i
skopat, żq przez sw oją dek larację 

' lojalności wobec rządu  w arszaw 
skiego —- w  odpowiedzi na m iesza
n ie się W atykanu w  w ew nętrzne 
spraw y k le ru  polskiego skończ,ył d e 
finitywnie- z m rzonkam i partii T a r
dini — Samore. To były te p ierw 
sze ciosy, doznane przez p artię  am e
rykańską W atykanu. A później 
[przyszły dalsze- oi charak terze ogól
noświatowym. Była już o nich m o
wa. K iedy zaś am erykański Mc. 
C arthy w  purpurze spostrzegł, że w  
Białym  Domu dzieje się coś now e
go, — interw eniow ał natychm iast u 
min. D ullesa w  k ie runku  um iarko
w ania polityki W aszyngtonu. Nie
stety , akcja jego skończyła się fias
kiem, gdyż nieodw racalny bieg w y
padków  był mocniejszy od w pły
wów am erykańskiego kardynała.

Z chwilą odejścia z Rzym u msigr. 
M ontiniego kierow nictw o jego; działu 
objął msgr. Dell’Aqua. A chociaż ma 
p-rzy swym boku obserw atora z r a 
m ienia Tardiniego, — nic sobie z te 
go n ie rofb-i i swój dz-iał prowadzi 
zupełnie samodzielnie. Nic więc 
dz;iwnegoi, że ćUf(ennikarze włoscy, 
w tajem niczeni w  stosunki wa-tykań- 

. skie, mogą śmiało twierdzić, że po
lityka tego dwuosobowego ziaprzę- 
gu — T ard in i •—  Sam ore prowadzi 
konsekw entnie nie tylko- do osłabie
nia potęgi świeckiej W atykanu ale 
przede w szystkim  do u tra ty  jego 
wpływów  w śród k le ru  katolickiego. 
Ponadto konsta tu ją  oni zgodnie, że 
w spaniała era w ielkiej popularnoś
ci kardynała Spellm ana w  Rzymie 
należy dziś już do bezpowrotnej 
przeszłości.

Ja k i będzie dalszy b-ieg w ypadków  
poza „świętym i m uram i”, w  tej 
chw ili n ie  da się przewidzieć, w 
każdym  razie nie ulega jak ie jko l
w iek wątpliwości, że rozruch we 
w łaściw ym  k ie runku  już nastąp ił 
i że siły dośrodkowe obozu potk-oju 
zapew nią w atykańskiem u pojazdowi 
new ny i słuszny tor, k tórym  krocza 
już od daw na m iliony spragnionej 

. pokoju ludzkości.
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Idzie idzie, to  bractw o, pozbierane iulactwo, 
ty łk a  broń w  słońcu z  dała się  iskrzy, 
garść sucharów  i  pakuł, p a ra  onuc w  plecaku, 
jak  buław a spoiczywa w' tornistrze.

K urz zaciem nia niebiosa. N iezwyczajna to szosa 
niezdeptane prow adzą nas szlaki, 
przez w ertepy, przez łasy, idzie w ojsko — Polacy, 
tak  nazw ani tu  — b rą tia  P ałak i —■*

(* Z w iersza L. P astem ak a  „W arszaw skoje szosse”.)

Tak opisywał poeta m arsz pierw szej dywizji piecho
ty  im. Tadeusza Kościuszki, k tó ra  na początku paź
dziernika 1943 roku  m aszerow ała na zachód, tzw. w a r
szaw ską szosą, by zbliżyć się do  linii fron tu  i  w stą
pić w  pierw szy bój — w  bój o wolność swej Ojczyzny, 
jęczącej wówczas w  okowach hitlerow skiej okupacji.

N iełatw a by ła droga 1 dyw izji i później innych fo r
m acji sta le  rozw ijającego się W ojska Polskiegoi, N aj
p ierw  był okres form ow ania i  szkolenia w  w arunkach  
trudnych  —• kadry  oficerskiej. Poitem przyszedł długi 
okres ciężkich w alk, stoczonych u  boku sojuszniczej 
A rm ii Radzieckiej z hitlerow skim  najeźdźcą.

Któż w  naszym  k ra ju  n ie  zna h isto rii bohaterskich 
zm agań Kościuszkowców i  Dąbrowszczaków, T raugu- 
towców, Kiłmszczyków, Bemowców i W esterplat- 
towców oraz w ielu  innych oddziałów  polskich, k tóre 
złożyły się na tak  p iękny w kład oręża polskiegoi w  
dzieło zwycięstwa odniesionego nad  faszyzmem. T ere
ny w alk  żołnierzy, polskich — Lenino, Darnica, T uria  
i Bug, Puławy, Przyczółek W arecko-M agnuszewski, 
Praga, Jabłonna, Przyczółek Czerniakowski, W arszawa, 
BydgOBHCz, Drezno, B erlin  i w iele innych —- to pom niki 
chw ały ojdirodzonego oręża polskiego z  la t II w ojny 
św iatow ej. A któż nie :zna bohaterskich  zm agań patrio 
tycznych sił narodu  polskiego z okupantem  w  k ra ju  w 
szeregach oddziałów partyzanckich. Lud polski w ał
czył; wysoko dzierżył sz tandar niepodległości, podnie
siony we w rześniu 1939 ro k u  mimo zdrady reakcji; 
walczył wszędzie tam, gdzie w alność w ykuw ano bag
netem.

P atrio tyzm  naszego narodu, jego bezgraniczne po
święcenie i  męstwo święcim y wszyscy radośnie w' w y
zwolonej Ojczyźnie w  dniu W ojska Polskiegoi. W tym  
roku święcimy po raz  dw unasty.

Daień W ojska Polskiego — to rocznica historycznej 
bitw y 1 dyw izji piechoty im. Tadeusza Kościuszki 
pod Lenino.

12 października 1943 roku  po raz  pierw szy od k a 
tastro fy  wrześniowej żołnierz polski zetknął się w  bo
ju  z hitlerowcam i. I już w  pierw szym  tym  boju, w al
cząc u boku A rm ii Radzieckieij, żołnierze nasi odnieśli 
w ielki sukces nad  silnym  li przebiegłym  wrogiem. 
Sukces był tym  większy, że dowództwo hitlerow skie, 
przekonaw szy się, że m ają przed  sobą regu larne pol
skie oddziały wojskowe, uczyniło wszystko, aby  zała
mać ich brawuroiwe uderzenie. W tym  celu ściągnęło

z innych odcinków fron tu  dużą ilość lotnictw a i  w  
ciągu dwóch dni w alk  dokonało n a  dwukiłomeitrdwy 
odcinek 1 Dywizji 43 naloty, przy czym  w  każdym  
nalocie brało  udział okoto 30 samolotów.

Na nic się  jednak  nie zdały w ściekłe nalo ty  p iratów  
pow ietrznych, m orderczy ogień arty lerii i liczne k o n tr
a tak i żoftnierzy hitlerow skich, k tórym  za rozbicie pol
skiej dyw izji obiecyw ano najw yższe nagrody. Koś
ciuszkowcy złam ali obronę n ieprzyjaciela pod Lenino 
i zdoibyłi w ażne pozycje w  re jon ie  w si Po]zuchy i 
Trigubowo.

Znaczsnie b itw y pod Lenino znacznie p rzerasta  jaj 
w yniki wojskowe. Znaczenie te j historycznej i  w ieko
pom nej bitw y polega przede w szystkim  n a  tym, że 
wykazała bezspornie, iż żołnierz polski może uskutecz
ni© bić naw et tak  silnego wroga, jak im  niew ątpliw ie 
był krwiożerczy faszyzm hitlerow ski, jeżeli naród  ca

ły sprzym ierzy się z czołową siłą antyfaszystow ską — 
ze Związkiem Radzieckim, W spólnie p rze lana  krew  
żołnierzy radzieckich i polskich scem entow ała i  p rzy
pieczętowała sojusz i p rzyjaźń naszych narodów. 
Dzień W ojska Polskiego jest jednobześiniie dniem, w 
którym  czcimy b ra te rsk i sojusz polskich sił zbrojnych 
z siłam i zbrojnym i Zw iązku Radzieckiego i przyjaźni 
naszego narodu  z narodam i K ra ju  Rad.

Zwycięstwo nad  hitleryzm em  zapoczątkowało noiwą 
erę w  rozwoju naszego narodu. Polska odzyskała p ra 
s ta re  ziem ie piastow skie nad Odrą, Nysą i Bałtykiem . 
500 kilom etrcw e w ybrzeże m orskie stwoirzyło olbrzy
m ie w arunk i rozw oju naszej ojczyzny, m ającej po
ważne znaczenie dla gospodarki narodow ej. Naród 
nasz — jedyny* gospodarz swojego k raju , jego bo
gactw  —  ofiarnym  w ysiłkiem  z roku na rok zwiększa 
swoją m oc gospodarczą i polityczną. Rozwija się i 
k rzepnie k u ltu ra  narodow a.

Osiągnięcia Polski Ludotwej podziwia cały św iat. Po
wszechne je st uznanie uczciwych ludzi we wszystkich 
k ra jach  dla twórczej in ic ja tyw y i ogromnego w ysiłku 
m as p racu jących  naszego k ra ju . Ale n ie  b rak  również 
i takich, którzy chcieliby przeszkodzić nam  w  wielkim  
dziele budow nictw a jasnej, bogatej rzyszłości. Są jesz
cze reakcyjne siły, k tó re  n ie  chcą pojgodzić się Z p rze
m ianam i w  naszym  kraju , dokonanym i z woli ii w  in 
teresie naszego narodu. Siły te  chciałyby narzucić nam  
swoją wolę. Ich w ola — to Polska tkw iąca w  zacofa
niu, słaby k ra j rolniczo-przem ysłowy, eksploatowany 
przez zagraniczny kapitał.

N ieodw racalne są jednak  w ielkie przem iany w  Pol
sce. Potężnieje nasza siła. Radośniejsze je st z dnia na 
dzileń nasze życie. W ielkich zdobyczy naszego narodu, 
granic naszej Ojczyzny, pokojowego budolwnictwa ludu 
pracującego m iast i  wsi strzeże w iernie um iłowane 
przez cały naród Ludowe W ojska Polskie. S trzeże ono 
pokoju, którego gorąco -pragniemy wszyscy i o k tó ry  
wraiz z 'olbrzymią wliększosśdią ludzkości, walczym y 
n ieustannie i  w ytrw ale.



POSŁANNICTWO Nr 11 -12

ZBIGNIEW STAWICZ

A JEDNAK „DUCH GENEWY" JEST NIEŚMIERTELNY!
Kiedy do poprzedniego numeru,-„Posłannic

twa" pisałem artykuł pt. „Pokój ludziom do
brej woli11, liczyłem z całą pewnością a ze 
mną niewątpliwie i olbrzymie rzesze zwolen
ników pokoju, że następna konferencja, ge
newska, w której wezmą udział mandatariusze 
Wielkiej Czwórki, przyniesie rozwiązanie tych 
wszystkich problemów, jakich z powodu zbyt 
krótkiego czasokresu trwania narad genew
skich szefowie rządów czterech wielkich mo
carstw nie byli w stanie wszechstronnie roz
patrzyć a  już tym mniej pozytywnie zreali
zować.

Wskazania jednak były bardzo ścisłe i gdy
by nie zaistniała niespodziewana choroba pre
zydenta Eisenhowera, to te dzieci zachodnie 
nie okazałyby się tak wielce buńczuczne i nie 
poszłyby samodzielnymi torami w przeciwnym 
kierunku, choćby tylko z obawy przed naraże
niem się na niezadowalenie czy gniew dostoj
nego ,,papy“ z Białego Domu. Choroba prezy
denta odbiła się fatalnie na najbliższej teraź
niejszości. Krach na giełdzie nowojorskiej 
z jednej strony, katastrofalna niemożność bez
pośredniego działania i oddziaływania na ze
spół członków orkiestry politycznej w Genewie 
wytworzyły w pałacu Ligi Narodów nastrój 
niesprzyjający szybkiemu ustaleniu ostatecz
nego pokoju i definitywnemu pogodzeniu z so
bą skłóconych narodów i państw.

Ale prosty człowiek nie zrozumie nigdy fak
tu: zdrowie poważnie chorego kanciarza 
Adenauera miało w Genewie większy ciężar 
gatunkowy niż zdrowie kogoś tak bardzo blis
kiego, jak prezydenta Eisenhowera. Cała ludz
kość słała na falach eteru i kablem podmor
skim serdeczne życzenia rychłego- powrotu do 
zdrowia dostojnemu chorążemu państwowego, 
gwiaździstego sztandaru Stanów Zjednoczo
nych, gdy tymczasem pan John Foster Dulles 
czynił wszystko, by choremu kanclerzowi 
z Bonn przywieźć w darze życiodajny zastrzyk 
w postaci zjednoczonych, zmilitaryzowanych 
Niemiec. <

Ale wynalazca zbawiennego serum nawet 
przy intensywnej pomocy swoich dwóch asy
stentów — Macmillana i P inaya nie przy
puszczał ani przez chwilę, że znajdzie się praw
dziwy lekarz nie szarlatan, który po zastoso
waniu zwyczajnej analizy chemicznej przy po
mocy prostego rozpuszczalnika, jakim jest 
zdrowy, chłopski rozum, odnajdzie w spreparo
wanym serum bakterie zabójcze dla zdrowia 
stęsknionej za pokojem ludzkości. W. Mołotow 
był tym lekarzem, który chorego pacjenta, ja
kim są rozdarte Niemcy, uratował przed ka
taklizmem żywiołowym — militarystyczno-hi- 
tlerowską dżumą. Jako nie tylko lekarz ale 
i człowiek wygotował on serię zastrzyków, któ
re miały ostatecznie wyleczyć chorych pacjen
tów i umożliwić im wyjazd na dalszą kurację,

bez szczególnych paszportowych trudności, do 
uroczych krajów" za żelazną kurtyną11. Pierw
szy z tych zastrzyków nosił nazwę — 
„Uchwała w sprawie bezpieczeństwa europej
skiego i Niemiec11, drugi — „Uchwała w spra
wie rozbrojenia11, trzeci zaś — „Uchwała 
w sprawie rozwoju kontaktów Wschód — Za
chód11. Niestety, zachodni lekarze uznali, że 
zastrzyki te zbyt szybko wyzwoliłyby ludzkość 
z tej długotrwałej choroby, jaką spowodowała 
„zimna wojna11, uznali, że tylko rzadkimi i po
wolnie budowanymi etapami będzie ona mo
gła dojść do kresu swej choroby, jakim będzie 
kiedyś niewtąpliwie — niezniszczalny pokój.

Jakże więc doszli do tej konkluzji? Czy na 
skutek wnikliwej, głębokiej i szczegółowej 
analizy? Nic podobnego! Po co się męczyć? 
Trzej senatorzy cierpiącej ludzkości zbierali się 
w zacisznym gabinecie, gdzie szybko zapadała 
jednomyślna uchwała: „tylko nasze serum 
uzdrowi ludzkość11. Uznając, że co trzy głowy 
to me jedna, podsuwano Koledze ze Wschodu 
uproszczoną metodą badawczą spreparowaną 
receptę do podpisania. Niestety, spotkało się 
trzech waletów i jeden as! Brak ochoty do 
gruntownej analizy trudnego poblemu skłaniał 
tych trzech waletów do podstępnych działań, 
mających zastąpić rozum i doświadczenie — 
asa. Czasem się zdarza, że m ądry głupiemu 
ustępuje ale nigdy nie czyni tego wtedy, gdy 
to ustępstwo miałoby się stać krzywdą całego 
ogółu. Minister Mołotow przy wszystkich 
trzech punktach porządku dziennego konferen
cji genewskiej stał na twardym gruncie rze
czywistych faktów. Bronił on przede wszystkim 
istnienia naszych zachodnich przyjaciół — 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i prze
ciwstawiał się umocnieniu i rozbudowie nie
mieckiego militairyzmu. Bronił on dalej ko
nieczności rozbrojenia a przeciwstawiał się 
wyścigowi zbrojeń, prowadzonemu przez pań
stwa zachodnie, pod (kłamliwym szyldem kon
troli. Wreszcie bronił on konieczności pełnego 
rozwoju wymiany wschód — zachód ale równo
cześnie nie mógł przecież zgodzić się na to, by do 
Związku Radzieckiego i krajów demokracji lu
dowej bez żadnych przeszkód mogli się prze
dostawać szpiedzy i literatura faszystowska.

Mimo pozornie ujemnych ostatecznych wy
ników konferencja genewska była pożyteczną, 
a stało się to z następujących powodów:

Po pierwsze — sposób prowadzenia debat 
zmusił ministrów do przedostawienia swych 
zasad z całkowitą jasnością. Sprawy sporne 
uwypukliły się, przez co społeczeństwa zachod
nie będą miały dostateczną sposobność wywie
rania mocnego nacisku na swe rządy. Głosy 
wybitnych redaktorów o sławie światowej, ja 
kie ukazały się na łamach dzienników amery
kańskich, angielskich i francuskich, powinny 
wpłynąć otrzeźwiająco' na nieszczęsnych bu
downiczych niemieckiego militaryzmu.



Nr 11-12 POSŁANNICTWO

Po drugie — zachodni ministrowie doszli 
w-reszcie do przekonania, że wszelkie rozmowy 
ze Związkiem Radzieckim,, z pozycji siły“ są 
beznadziejne naiwne. ’ Wszelkie próby zmusze
nia Związku Radzieckiego do jednostronnych 
ustępstw skończyły się całkowitym fiaskiem. 
Dał on niejednokrotnie do zrozumienia, że 
ustępstwa powinny być zawsze wzajemne. 
Faktami udowodnił on, że same słowa ludzkoś
ci pokoju nie dadzą. Pierwszy wyprowadził 
swoje wojska z Austrii, pierwszy zredukował 
armię, będącą na stopie pokojowej, o 600 ty
sięcy żołnierzy, pierwszy rozpoczął likwidację 
baz wojennych na obcych terenach, jak np. 
w Finlandii. Związek Radziecki zasłużył więc 
w zupełności na odpowiedni rewanż ze strony 
mocarstw zachodnich.

Po trzecie — żadna konferencja nie zmusi 
nigdy jakiegokolwiek narodu, zwłaszcza gdy 
czyni to poza jego plecyma, do działań szkodli
wych dla jego własnego bezpieczeństwa i włas

nej egzystencji. Niemcy zachodnie zaczynają 
coraz to śmielej wypowiadać swoją niechęć do 
remilitaryzacji, nie chcą bloku atlantyckiego, 
natomiast pragną połączenia się ze swoimi 
braćmi zza Łaby. Prasa zachodmo-niemiecka 
coraz to częściej żąda bezpośrednich rozmów 
Niemców z Niemcami.

Chociaż komunikat końcowy czterech mini
strów nie mówi nic, że choćby tylko w jednym 
problemie o charakterze ogólnoświatowym 
Genewa doszła do porozumienia lub wyzna
czyła przynajmniej term in następnej konfe
rencji na wysokim szczeblu, to jednak opinia 
całego świata jest najzupełniej zgodna, że mi
mo wyborów we Francji i mimo wyborów no
wego rezydenta w Białym Domu „d u c h  G e- 
n e w y “ będzie niestrudzony i spod swoich 
opiekuńczych skrzydeł nie pozwoli wyrwać się 
na szeroki świat jakiemukolwiek państwu, 
które by chciało zamącić p o k ó j  ludzkości.

ST. SŁAWA

FRAGMENT Z HISTORII WALK O WARSZAWĘ
Dumą i radością całego naszego 

narodu  jest nasza piękna stolica — 
W arszawa. Je j ulice były niejedno
kro tn ie św iadkam i zarówno w spa- 
niiiałych jak  & tragicznych przeżyć 
naszego narodu. W arszawa to na 
przestrzeni historii m iasto-bohater, 
m iasto patriotycznych w alk  wyzwo
leńczych z najazdem  i zaborem, 
miasto, k tó re  nigdy nie ugięło się 
przed wrogiem  — praw dziwe miasto 
nieujgrzmione.

Taką je s t nasza stolica dlatego, 
że tak im  je st jej lud, że tak im  —• 
bohaterskim , pełnym  patrio tyczne
go zapału i poświęcenia — je st cały 
naród polski.

H istoria jest i pozostanie na zaw 
sze pełną podziwu dla w alk  n arodo 
wo-wyzwoleńczych, jak ie  toczył lud 
W arszawy1. W alka z najazdem  
szwedzśklm, zbrojne pow stanie p rze
ciwko carskiem u zaborcy, a przede 
w szystkim  pow stanie listopadowe 
1830 roku i pow stanie styczniowe 
1863 ttiofku!, w spaniała w alka w a r
szawskich robotników  z carskim  de
spotyzmem w  1905 roku i wreszcie... 
jakże jeszcze b liskie dla naszego po
kolenia dni tragicznych zm agań lu 
du W arszawy z h itlerow skim  oku
pantem  przez cały czas jego pano
wania. W szystkie te  i  dziesiątki in 
nych zbrojnych i niezbrojnych w alk 
ludu W arszawy są i na zawsze po
zostaną wspaniMymii w alkam i hi
storii naszej stolicy.

Pam iętne są  dla nas zwłaszcza 
dw ie w alki z h itlerow skim  zaborcą. 
Wtedy, gdy opanował on już praw ie 
całą Polskę w  w yniku najazdu do
konanego przed szesnastu laty, W ar
szawa broniła się najd łużej. I gdy
by nie fa k t całkow itej izolacji ok rą
żonego m iasta pozbawionego w szel
kiej pomocy z zew nątrz, lud  W ar
szawy mógłby jeszcze długo staw iać 
opór najeźdźcy.

A potem  przyszły długie i tragicz
ne la ta  panoszenia się wroga w  n a 
szej stolicy. Ale nie zaznał on 'spo
koju  w  tych la tach  w  mieście
0 w sapniałych tradycjach  w alk  w y
zwoleńczych. Niem al każdego dnia 
W arszawa daw ała dowody, że w al
czy i że waliki te j n ie  zaprzestanie 
aż nie wyzrwoli się z pę t gestapow 
skich siepaczy.

Aż wreszcie nadeszły dni nadziei, 
zw iastujące bliskie już wyzwolenie 
stolicy. A rm ia Radziecka roaw ijała 
ofensywę w iosną 1944 roku  i z każ
dym  dniem  w yzw alała coraz, to  no
w e m iasta i w sie polskie, zbliżając 
się coraz bliżej do Wisły i  do stoli
cy Polski,. U boku A rm ii Radziec- 
kej walczyły polskie oddziały w oj
skowe sform ow ane w  ZSRR. I w te
dy, em isariusze rządu londyńskiego, 
zam iast uczynić wszystko, by  zespo
lić patriotyczny w ysiłek narodu 
z działaniam i w ojsk radzieckich
1 polskich w  celu szybszego wyzwo
lenia k ra ju  i Ijego stolicy, postana
w iają  coś w ręcz odwrotnego. W yda
ją  oni rozkaz zabraniający naw ią
zania łączności z dowództwem  r a 
dzieckim i o rganizu ją naw et dy
w ersję na tyłach nacierających od
działów A rm ii Radzieckiej i I A r
mii W ojska Polskiego.

Szczytowym m om entem  zdrady 
polskich kół reakcyjnych jest roz
poczęcie w  dniu 1 sierpnia pow sta
nia w arszaw skiego w  celu  uchw yce
nia w ładzy w  sw e ręce. Prow adzone 
pow stanie bez porozum ienia z do-

■ wództwem  radzieckim  nie miało 
żadnych szans powodzenia, byto bo
wiem  w yw ołane w  najm niej odpo
wiednim  momencie. I pojmirrid to, 
że wywołanie pow stania było aktem  
antynarodow ym , naród  nasz będzie 
zawsze pełen uznania dla setek  ty 
sięcy ludzi — bohaterskich po
w stańców  w arszaw skich —■ którzy 
będąc praw ie bezbronni walczyli z

niezw ykłym  (bohaterstwem na, b a 
rykadach, ociekając obficie krw ią.

Pow stanie w arszaw skie je s t ści
śle zw iązane z jednym  ze w spania
łych fragm entów  w alk  o wyzwole
n ie stolicy, jak ie  toczyli żołnierze 
polscy z dywizji piechoty im. Romu
alda T raugu tta  we w rześniu 19rM ro 
ku. O tych w alkach chcem y dziś, 
w  jedenastą rocznicę, wspomnieć.

Chociaż w yw ołanie pow stania 
przez reakcję polską było aktem  an
tynarodow ym  i godzącym w  A rm ię 
Radziecką w  jej wyzwoleńczym po
chodzie, to dowództwo radzieckie 
i I A rm ia W ojska Polskiego bez 
zwłoki zorganizow ała pomoc dla 
bohatersko walczącego ludu  W ar
szawy. Gdy 14 w rześnia zdobyta zo
sta ła Praga, 3 polska dywizja pie
choty przystąpiła do forsow ania 
Wisły w  rejonie Czem iakowa. Po
mimo m orderczego ognia w  ciągu 
trzech nocy udało się przepraw ić 
przez Wisłę trzy  bataliony piecho
ty. Zajęły one szereg budynków. Li
czono, że nastąp i tu  połączenie z po
w stańcam i i razem  z nim i będzie 
m ożna natrzeć  w  głąb W arszawy. 
Ale okazało się, że dowództwo po
w stan ia wycofało pow stańców  z Po
wiśla i Czem iakowa, oddało h itle 
rowcom długo u trzym any gmach 
ZUS-u, z którego morma było kon
trolow ać podejście hitlerow skich 
posiłków n a  Czerniakowie i w  ten  
sposób izolowało żołnierzy polskich 
na przyczółku oraz pozwoliło h itle 
rowcom swobodnie rozw ijać silne 
a tak i n a  nieliczne grupy polskich 
żołnierzy.

Pomimo tak  ciężlciej sy tuacji 
T rauguttow cy bili się z! najw ięk
szym poświęceniem^ Odpierali', o rt 
dziesiątki silnych kon tra taków  pie
choty i czołgów wroga. A le nacisk 
stale w zrastających sił h itlerow -

(dok. na str. nast.)
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SPRAWY KULTURALNE

Na marginesie filmu Rene Clair’a 
p. t, „Piękności nocy”

FRAGMENT WALK 
O WARSZAWĘ
(dokończ, ze str. 333)

skich był coraz większy. A dopływ 
polskich sił na lewy brzeg Wisły 
był niemożliwy. Z w łasnej in ic ja ty 
wy, w brew  rozkazom dowództwa, 
garstka pow stańców  z AK walczyła 
razem  z żołnierzam i polskimi. Dla 
nich zdrada ich dowództwa była 
oczywista. I walczyli bohatersko na 
przyczółku czerniakowskim  tak, jak 
przystało na patriotów , na dzielnych 
synów ludu  warszawskiego.

Osiem dn i trw ała  n ierów na w al
ka. Wreszcie, w idząc jej bezsku
teczność, dowództwo I A rm ii W oj
ska Polskiego postanowiło ew akuo
w ać T rauguttow ców  na p rask i brzeg 
Wisły.

Lud W arszawy po wyzwoleniu 
swego m iasta upam iętnił bohaterów  
przyczółku czem iakow sikego, w m u
row ując w miejsce w alk  p ły tę m ar
m urow ą z napisem : ..Na tym  w y
brzeżu w  dniach od 16 do 23 w rze
śnia 1944 r. odziały 3 Dywizji P ie
choty W ojska Polskiego w spierane 
przez arty lerię  i lotnictw o radziec
kie — spiesząc na pomoc w alczące- ! 
m u ludowi. W arszawy — po sforso
w aniu  Wisły, stoczyły nierów ny bój 
z przew ażającym i siłami w ojsk h i
tlerowskich...”

Chwała bohaterom  poległym za 
wolność Ojczyzny”.

Już  ponad dziewięć la t wolną jest 
W arszawa. W yzwoliła ją  potężna 
ofensywa styczniowa A rm ii R a
dzieckiej w  1945 r. Ale to, co doko
nali jej budowniczowie, mierzyć 
można w ielu dziesiątkam i lat. Z n i
szczenia były tak  wielkie, że nikt, 
naw et najśm ielszy, nie przypusz
czał, że m ożna na stosach gruzów 
zbudować tak  piękne, nowe miasto, 
jakim, jest dzisiaj nasza stolica. Cóż, 
że jeszcze w  w ielu m iejscach w idać 
gruzy, że świecą jeszcze pustkam i 
n iektóre ulice. Ale gdy spojrzy się 
na, trasę  WZ, MDM, Mokotów. Żo
liborz, M uranów  i w spaniały Pałac 
K u ltu ry  i N auki — d a r  narodów  
Związku Radzieckiego '—- w ie się na 
pewno, że już w  niedługim  czasie 
znikną ostatn ie ślady barbarzyńsk ie
go zniszczenia, jak ie dokonał oku
p an t hitlerow ski w  naszej stolicy. 
Lud W arszawy um ie bowiem budo
wać z, niem niejszym  zapałem  i po
święceniem, niż um iał walczyć o 
wolność swiojeg© ukochanego m ia
sta. A w ładza ludowa nie szczędzi 
sił i środków dla, przepięknego roz
kw itu  stolicy państw a ludowego, 
stolicy bohaterskiego narodu, k tóry  
tak  p iękn ie um ie walczyć o swą 
wolność i budować sw ą szczęśliwą, 
pokojową przyszłość.

Wychodząc z k ina po obejrzeniu 
napraw dę ładnego i miłego film u 
Rene CIair’a p.t. „Piękności nocy”, 
usłyszałam  dwie tak ie różne opinie, 
że zmusiły m nie one do głębszego 
ich przeanalizow ania. Idąca tuż za 
m ną starsza pani pełnym  oburzenia 
głosem orzekła, że... „To poprostu 
skandal, żeby tak  dem oralizujący 
film  pokazyw ać n a  naszych ek ra 
nach, że dowodzi to tylko rozw ią
złości naszych obyczajów.”

D rugie zdanie wygłosił z odpowie
dnim  cmoknięciem w arg młody czło
wiek, o bu jnej jesnej czuprynie i 
szaliku w  egzotyczne, czerw ono-żół
te  stwory. Młody człowiek m rugnął 
znacząco n a  idącego obok kolegę, 
m lasnął jęziykiemu 'i orzekł:... i,Ale 
film  w  dechę — jak ie  babki — a ta 
jedna  w  kąpieli! W arto jeszcze raz 
pójść, żeby ją  dobrze otaksow ać”.

Czy rzeczywiście „Piękności nocy” 
je st filmem, k tóry  może wywołać 
tylko tak ie  w rażenia, jak ie  odniosła 
zgorszona starsza pan i i młody 
człowiek w  ekscentrycznym  szaliku?

Te dwa zasłyszane przypadikem  
zdania dowodzą tylko,-, że 'dużo jesz
cze m usim y popracować, aby n a 
praw dę wychować nasze społeczeń
stwo,, aby  zwrócić zainteresow ania 
zarówno starszych jak  i  młodszych 
na w łaściw e tory  i we włościwym 
kierunku. Zdziwił by się z pew noś
cią tw órca słysząc, że talk w łaśnie 
in te rp re tow any  został jego n a p ra 
wdę udany film. F ilm  niew ątpliw ie 
rozrywkowy^ film , w  (którym jest 
copraw da i  miłość i rom ans i piękne 
kobiety, ale którego m yślą przew od
n ią  je s t poszukiw anie szczęścia 
przez młodego, biednego nauczyciela 
muzyki.

Senne m arzenia pełne zjaw  p ięk
nych n iew iast i heroicznych czy
nów przenoszą bohatera film u w 
inne, dawno m inione epoki. Myślą 
przew odnią tych snów, jeśli można 
się tak  o śnie wyrazić, n ie  są jednak  
przeżycia erotyczne. Tym  co łączy 
te  u łudy w  pew ną, co p raw dą sen
nie chaotyczną całość, jest dążenie 
do sławy, dążenie do stw orzenia te- 
!go, co w  życiu hiednego m uzyka 
jest prawne nieosiągalne. B ohater 
nasz śni w  pierw szym  rzędzie o 
tym, że opera jak ą  napisał jest 
godna podziwu i uznania, że dzięki 
stw orzeniu jej zaijął pewmą pozycję 
w  społeczeństwie i ż,e w  końcu nie 
tylko swą urodą i  niezaprzeczalnym  
wdziękiem, ale przede w szystkim  
ta len tem  zyskuje sobie względy i 
uczucia najpiękniejszych kobiet 
św iata. Senne m arzenia n ie  demo-

i rn lizują jednak  młodzieńca. Co- 
! dzienne jego życie toczy się tym  

sam ym  torem . W zmaga się ty l to  w 
jego świadomości dążenie do osią
gnięcia pełni szczęścia, a  ponieważ 
nie um ie znaleźć go w rzeczywistoś
ci, we śnie szuka zaspokojenia swych 
pragnień.

Szczęście jednak  istn ieje i  wt ży
ciu i to  n ie  ułudne, dalekie i n ie 
uchw ytne jak  we śnie. Młody m u
zyk otrząsa się z sennych m ar, od
na jdu je  praw dziw ą, czystą miłość —

• blisko , blisko siebie. Przedm iotem  
jej je s t m łoda dziewczyna, najb liż 
sza, dotąd nie spostrzegana sąsiad
ka. Uosobienie swych m arzeń o m i
łości zna jdu je  nie tak  jak  w e śnie 
—• w  niedostępnych salonach i egzo
tycznych harem ach, a le  w  zwykłym, 
prostym  w arsztacie samochodotwym- 
W ybrana jego serca n ie  ma co p raw 
da jedw abnej krynoliny i ręce jej 
mocno zgrubiałe są od codziennej 
pracy, nie ma też w  nie j i aak ła- 
m ania w ytw ornych dam  z ubieg
łego stulecia.

Młody m uzyk przekonuje się też, 
że w  naszym  codziennym  życiu 
ta len t z poddasza ceniony jest tak  
samo jak  ta len t w yrosły w  dostatku. 
O pera jego zostaje wyróżniona, ży
cie okazuje się ciekawsze i szczęś
liwsze od snu. *

Czyż n a  to, aby w yrazić jakąś ży
ciową p raw dę trzeba koniecznie 
używać patetycznych słów i sięgać 
po przykłady  do „Żywotów świę
tych” jak  życzyła sobie tego zgor
szona, starsza pani, k tó rej opinia 
dowodzi zakłam ania graniczącego z 
dewocją?

I czy zdanie wypowiedziane przez 
młodego człowieka z „plerezą” nie 
dowodai o jego chorej w yobraźni i 
wypaczonych zainteresow aniach? Czy 
pow inniśm y poprzestać ty lko  na 
stw ierdzeniu tych faktów ? — Myślę, 
że nie. Tego rodzaju  zdania i opi
n ie  wygłaszana przez, takich, czy in 
nych osobników, przy  itakiich, czy 
podobnych okazjach w inny być dla 
nas  sygnałem  do wytężonej, poważ
nej pracy wychowawczej' i uśw ia
dam iającej naszą młodzież i zacofa
nych w  swoich pojęciach o pseudo- 
m oralności starszych przedstaw icieli 
naszego społeczeństwa.

*

A jak i był napraw dę film? — 
Przyjem ny, wesoły, oryginalny i n a 
suw ający widzowi refleksje  jak  n a j
bardziej związane z życiem.

m. r .
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Statystyka iryziianioua Niemiec
Za pośrednictw em  Rady Ekum e

nicznej Kościołów Chrześcijańskich 
nadesłano nam  broszurkę, podającą 
dane, dotyczące życia i rozwoju K o
ścioła Ewangelickiego w  Niemczech. 
Między innym i znajdujem y tam  
szczegółowe dane statystyczne od
noszące .się do stosunków  w yzna
niowych w  Niemczech w  ogólności, 
z k tórych podajem y niektóre w y ją t
ki.

W edług spisu ludności z roku  1950 
Niemcy Zachodnie (Niemiecka R e
publika F ederalna z siedzibą w 
Bonn) liczyły 47.635.672 m ieszkań
ców, z czego przypadało  46,9% m ęż
czyzn a 53,l°/o niewiast. Spośród tej 
ludności przypadało:

wyznawców Niemieckiego Kościo
ła  Ewangelickiego (E. K. D.) — 
23.877.672;

wyznawców tzw. wolnych Koś
ciołów Ewangelicikch — 481.122;

Zapewne niejeden robotnik  rolny 
przypom ina sobie, że kilkanaście 
la t tem u n ie  szłysaał, ani nie czy
tał o kom bajnach, k tó re  pom agają 
przy  zbiorach zboża z pola. Dopiero 
p wyzwoleniu, gdy nasta ła  Polska 
Ludowa, zaczęto' szeroko o nim  pisać 
W ywiązały się różne dyskusje po
między- rolnikam i o kom bajnach. 
Jed n i mówili: To je st nowość tech
niki radzieckiej, inn i natom iast m ó
wili, że to  sta ra  m aszyna am ery
kańska. O kazała się niepraktyczna, 
gdyż zboże z pnia je s t surow e i 
p su je się. Dlatego A m eryka zanie
chała produkować kolmbajny. Tak 
pow stały podzielone zdania o kom 
bajnach.

Obecnie, gdy kom bajn  radziecki 
zdał egzamin i  wykazał, że je s t jed 
nak  praktyczny w swojej p racy  i 
zdolny od w ykonyw ania olbrzym iej 
roboty przy żniwie, więc śmiało 
można tw ierdzić, że kom bajn  jako 
dzieło techniki rolnej, ma w ielką 
przyszłość przed sobą.

W naszej Spółdzielni P rodukcy j
nej w  Honiatynie (pow. H rubie-

wyznawców Kościoła rzym sko-ka
tolickiego — 21.576.179;

wyznawców Kościoła sta ro -ka to - 
lickiego — 23.870;

w yznawców Kościoła Wschodniego 
(Prawosławnego) — 48.151;

wyznawców Religii Mojżeszowej — 
17.116;

wyznawców innych m niejszych 
w yznań relig ijnych — 3.536';

bezwyznaniowców*, i w olnom yśli
cieli — 1.525.177;

nie podało swego stosunku do re- 
ligii — 142.849.

Procentow o sy tuacja wyznaniowa 
w Niemczech Zachodnich przedsta
w ia się zatem  następująco:

51,l°fc protestantów ,
45,2Vii katolików ,

0,2p/o innych wyznań,
3,5n/d wolnomyślicieli.

(H. B runotte „Ewang. K ir- 
che Dieutschland”'1 H anno- 
w er 1955)

n ie przysłano  do nas kom bajn  z P. 
O.M. z Mircza. On dopiero okazał 
sw oją nadzw yczajną pomc.

M ieliśmy wyłożonej i pokręconej 
pszenicy zimowej ponad 7 ha., m iej
scam i p rzerasta ła  już traw ą. Zda
wało się, że jedynie kosam i będzie 
molżna ją  zebrać. Jednak  kom bajn 
w  robocie d a je  się regulować do w y
sokości cięcia, a p rzytym  m ieliśmy 
dobrego kom bajnem . Pszenicę w y
cięto odrazu i wymłócono. A ponie
waż ziarno byto nasięknięte w ilgo
cią — niew ielka była trudność je 
wysuszyć. P rzy  ręcznym  zbiorze 
mielibyśm y oi w iele w ięcej roboty, 
a duże s tra ty  w  stosunku do zbioru 
kom bajnem . Mieliśmy również na 
polu k ilka ha. żyta wyciętego żni
w iarką. K om bajn w yjechał w  pośro- 
dek, k ilku  robotników  podawało po
miecie do: maszyny, kom bajn  w spa
niale młócił i posuw ał się naprzód 
aż pomiecie zostały wymłócone. Za
oszczędził . on nam  w iele roboty, 
odeszło wiązanie, zwożenie i sterto 
wanie. Podobną drogą pozbierał i

Noujy 
biskup starokatolicki

W sierpniu otrzym aliśm y w iado
mość z Berna (Szwajcaria), że tam 
tejszy czcigodny i wielce dla Koś
cioła S tarokatolickiego zasłużony — 
biskup ks. d r  Adolf K iiry ustąpił 
ze swego stanow iska ordynariusza 
Chrześcijańsko-K atolickiego Kościo
ła  Szw ajcarii. Powcidem te j rezyg
nacji był sędziwy wiek ks. biskupa 
K iiry’go (skończonych 85 lat), jak  
również przykra choroba, dająca się 
poważnie w e znaki w  ostatnich cza
sach.

W związku z tym  jeszcze w  czerw
cu (20.VI.55) Synod N arodowy w /w  
Kościoła, odbyty w  miejscowości 
Rheinfelden, jednomj^ślnie obrał 
następcą n a  tym  stanow isku ks, 
prof. d r U rsa K ury’ego i jednocześ
nie postanowił, iż konsekracja jego 
m iała się odbyć w  dniu 25 w rześnia 
tegoż roku w  jego dotychczasowej 
siedzibie w  Oltem. Głównym konse- 
k ratorem  był oczywiście arcybiskup 
U trech tu  — ks. d r A. Rinkel.

Naszych obydwu ksiięży biskupów  
ordynariuszów  z W arszawy, ja to  
należących do grona członków tzw. 
K onferencji B iskupów Starokato
lickich Unii U trechtckiej proszono 
zarówno en wzięcie udziału w  akcie 
konsekracyjnym  bpa elekta U. K ii- 
,ry’ego, jak  i w  dorocznej konferen
cji biskupów  starokatolickich całego 
św iata, k tó ra  odbyła się w  dn iu  26 
w rześnia w  Bernie.

Księża B iskupi ordynariusze, k le r 
oraz w ierni Kościoła polsko^katolic- 
kiego pozdraw iają i  tegc^ m iejsca 
nowego biskupa starokatolickiego' 
oraz sk ładają m u tą  drogą swe 
z głębi serca p łynące życzenia zdro
wia, pomyślności w  pracy  apostol
skiej, a  nade wszystko obfitych b ło
gosław ieństw  Wszechmogącego.

wymłócił ln iankę oraz resztk i zbóż, 
k tóre pozostały do stertow ania. 
Obecnie śmiało mogę mówić, że 
kom bajn  jest m aszyną dla rolników  
nieocenioną.
Nasza W ładza Ludowa dobrze zro

zum iała zalety kom bajnów . Również 
dobrze oceniła praktyczność gospo
dark i zspołowej. Wiadomo, że t a 
ką m aszyną nie można pracow ać na 
drobnych kaw ałkach pola, gdyż 
bałoby to  zupełnie niecelowe. Żyje
my w  czasach podnoszącej się tech
n ik i i  coraz now ych zdobyczy pos
tępu. Wszystko to pom aga człowie
kowi do w ygodniejszego życia. 
P rzykro tylko, że niektórzy ciągle 
oglądają się wstecz n a  stare czasy
i tęsknią za daw ną harów ką. D late
go n ie  um ią dostosować się do zes
połowej pracy.

Jednak  m am y m ocne ręce i zdro
we głowy do; k ierow ania pracą, za
pew ne przełam iem y przesądy i cie
m notę, aby bez nadm iernej harów ki 
dążyć do coraz lepszego dobrobytu.

SPRAWY ROLNICZE

K o m b a j n

Do
Redakcji „Posłannictwa”

W edług Waszego życzenia, posy
łam pismo o chłopskich sprawach.
O iłe się nada, to proszę w yko rzy 
stać to prasie.

(— ) Zabój Szym on  — H oniatyn

szów) zasialiśm y ponad 100 ha, 
zbóż kłosowych. Robotników  jednak 
mieliśmy za mało doi zebrania plo
nów. Natom iast, jakaś złośliwa 
propaganda zniechęciła członków do 
pracy. Zdawało się, że zboże na 
pmiu przepadnie. Dorywcza pomoc 
pracow ników  adm inistracji naszego 
pow iatu i wojew. lubelskiego oka
zała się niew ystarczająca. Ostatecz-
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OFFENBACHOWSKA ROCZNICA

Paryż. Stolica Francji, a z nią 
i cały św ia t ku ltu ra lny  obchodzi w 
tym  roku 75 rocznic® śm ierci „ojca 
operetk i-’, Ja k u b a  Offenbacha. Ja -  
cques Offenbach, urodzony w  1819 
r. w  Kolonii, przybył w 14-tym ro
ku życia doi Paryża, gdzie rozpoczął 
studia w  tam tejszym  konserw ato
rium , po którego ukończeniu otrzy
mał m iejsce wiolonczelisty w  ork ie
s trze  tea tru  apery  kom icznej. Od r. 
1850 dyrygował o rk iestrą  tea tru  
francuskiego. Rozpocząwszy zawód 
kom pozytorski drobnym i utw oram i 
n a  wiolonczelę, zwrócił się następ
nie n a  w łaściw e swoim zdolnościom 
pole komicznej muzyki, w  k tórej 
stworzył norwy rodzaj, tz w . przez 
niego „bouffes”. N ie mogąc dla tych 
utworów* znaleźć gścinnego przyję
cia w  innych tea trach  paryskich, w  
r. 1855, pam iętnym  roku w ielkiej 
św iatow ej w ystaw y w  Paryżu, u ru 
chomił w łasny tea tr, w  któ rym  w y
staw ił na jp ierw  -— m ałe jednoak
tów ki a  następn ie  operetki, jak: 
„Państw o W enis”, „M ałżeństwo przy 
la tarn iach” i „Oberżysta z E lizan- 
da” . Z początku nowy te a tr  n ie  cie
szył się powodzeniem, ale w krótce 
zdobył sobie szturm em  publiczność 
francuskich bulw arów . Pod posta
ciam i allegorycznym i, z ostrą  sa ty 
rą przedstaw ione ówczesne stosunki 
we F rancji ściągały jak  magnes tłu 
my Paryżan do tego nowego przy
by tku  sztuk i m uzyczno-wokalnej. 
Trzeba pam iętać, że były  to  czasy 
nieszczęsnych rządów  Napoleona III, 
Bonapartego „sans francs”, Bona
partego  ,i*ez p ieniędzy”, jak  go n a 
zyw ali F rancuzi. K am ary la dwtot- 
ska, rek ru tu jąca  się z różnego ro 
dzaju  kom binatorów , chciwych pie
niędzy i aw anturników , podtrzym y
w ała tron  tego cesarza, k tó ry  chciał 
dorównać sw em u w ielkiem u im ien
nikowi. Łapownictwo, postępow anie 
bez skrupułów,! (rozpusta, fałszywy 
patos i zgniła atm osfera polityczna 
s ta ły  się dla O ffenbacha tarczam i 
celowniczymi dla jego drwin, szy
derstw  i kpin, w yrażonych w  kup le
tach  n iesłychanie trafnych. Tak po
w stały : „Orfeusz w  p iekle”, „P ięk
n a  H elena”, „W ielka Księżniczka”, 
.„PepŁtof’* „Życie Paryża^’, , („Sino
brody”, „Róża z Padmt-Flour” i w re
szcie jego jedna jedyna opera „O- 
powieść H offm anna”. W szystkie te 
utw ory, świadczące o w ielkim  hu
m anitaryzm ie autora, zdobyły 
w krótce cały św iat europejski. Sztu
k a  O ffenbacha jest n ieśm iertelna 
i n iew ątpliw ie dopomoże ona do od
rodzenia się peretka, dzieła muzycz
no-wokalnego, oi pełnym  tem perar 
menoie, agresywnym , bystrym  i ak 
tualnym  dowcipie. Taki renesans 
operetk i będzie niew ątpliw ie n a j
właściwszym  uczczeniem n ieśm ier
telnego je j twórcy.

O- W. — Keswick-Adelaide

JA K  CUDNA JESTEŚ DROGA I UKOCHANA OJCZYZNO —
POLSKO!

Z radością donoszę Wam, iż długo oczekiwana Wasza przesył
ka doszła wreszcie tu do mnie, za co z całego serca dziękuję. 
Nadesłana mi literatura stanowić będzie dla mnie najcenniej
szą pamiątkę. Ufam, że przy jej pomocy zdołam przyciągnąć 
także innych rodaków do Kościoła polsko-katolickiego. Wiem  
skąd inąd, że ten nasz kochany ludek mocno jest przesiąknięty 
watykańskim  fanatyzmem i jakoby nie chce zrozumieć pięknej 
drogi, jaką wskazuje Kościół Narodowy.

Ja obecnie znajduję się w samym środeczku australijskiej pu
styni i obowiązkiem moim jest ratować tych podróżnych, któ
rzy z braku wody lub w czasie burz piaskowych gubią się na 
pustyni. Pełnimy poniekąd rolę psów bernardyńskich z Alp 
szwajcarskich. Praca nasza jest trudna odpowiedzialna i mocno 
wyczerpująca, ale za to pełna humanitaryzmu, a więc chyba 
Bogu miła. Gdzie okiem sięgnąć — ciągnie się pustynia, ocean 
piasków i  gołych, skalistych gór. Opał, żywność, wodę i pocztę 
dostarczają nam inni z góry.

Ojczyzno moja droga i ukochana, Polsko! — jakże cudną jes
teś i piękną w stosunku do tutejszej martwoty! Są wprawdzie i 
tutaj piękne i malownicze krajobrazy, zwłaszcza w Tasmanii 
Queeslandzie, \ic torii, Nowej Gwinei oraz sąsiedniej Nowej 
Zelandii. Piękne są także wyspy Oceanu Spokojnego, ale dalekie 
są od piękna i uroku polskiej natury. Polska — to dla mnie 
Matka lasów, jezior i pól! Zwiedziłem szczegółowo Południową
i Północną Amerykę, i najbardziej podobała mi się jeszcze Ka
nada, i niekiedy przypominała mi moją ukochaną Ojczyznę...

Napisał mi Redaktor Naczelny „P o s ła n n ic tw a że  w dzisiej
szej Polsce Ludowej wszystkie wyznania cieszą się zupełną wol
nością i swobodą życia religijnego, że najlepiej pod tym  wzglę
dem dzieje się Kościołowi rzymsko-katolickiemu, że nieprawdą 
jest jakoby komukolwiek działa się u Was krzywda. O tym  
w szystkim  i m y tutaj w iem y z daleka od kraju, smutne tylko  
że tutejsi papiści lubią opinię publiczną w błąd wprowadzać... 
Duchem jestem  zawsze w Wami i bardzo tęsknię do kraju. Rób
cie m i tę radość i piszcie często do mnie, gdy otrzymuję list z 
Polski — jest to dla mnie święto. Pozdrawiam Was wszystkich  
—• dużo sił i zdrowia życząc.

Red. odpow.:

Dziękujem y serdecznie za w szystkie Wasze listy, z k tórych  w yjątk i 
pozwolimy sobie opublikować powyżej. Wczuwamy się doskonale w  W a
sze specyficzne położenie raz  uzasadnioną nostalogię za m acierzą, do 
k tórej przyw iązanie widofczne jest w  każdym  zdaniu  W aszych listów., 
Ponaw iam y raz jeszcze swą propozycję, byście skorzystali z n adarzają
cej się sposobności i  wrócili do k ra ju , gdzie przyjm iem y Was z o tw ar
tym i rękoma. Za w skazane i  celowe uważamy, byście naszym  pism m em  
zainteresow ali m iejscową «Polonię», k tó ra  nie zawsze praw dziw ie in 
form ow ana je st o rzeczyw istym  stanie rzeczy oraz stosunkach p an u 
jących obecnie w  Polsce Ludowej. My ze swego religijno-patriotycznego 
punk tu  widzenia pragniem y nade wszystko oddać spraw iedliw ość k ie
rownikom  naw y państw ow ej, którzy dokładają realnych starań , aby nie 
ty lko nikom u z nas nie działa się krzyw da, ale pojtiadto walczą n ieustan -
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nie o podniesienie naszej stopy życiowej i poziomu kulturalnego  o|raz 
zapew nienie narodow i naszem u pięknej i pokojowej przyszłości. Z uko
chanej przez Wais Ojczyzny ślemy wszy-sicy najserdeczniejsze życzenia 
i  pozdrowienia, 'byście dobrze spełniali pow ierzone sobie obowiązki i w y
soko nosili dobre im ię Polaka-katolika.

J. S. — W...

LUDZIE! NIE OBAWIAJCIE SIĘ PRAWDY! („O WAŻNOŚCI
M AŁŻEŃSTW A“)

Pragnę i ja zabrać głos w związku z dyskusją na temat spraw 
małżeńskich, jakie w ostatnich numerach znalazły żyw y od
dźwięk wśród szerokich rzesz Czytelników „Posłannictwa".

Uważam, że słusznie sami Czytelnicy piętnują obłudę i za
kłamanie kleru watykańskiego, który jakoby zaprzecza waż
ności małżeństwom zawartym w Narodowym Kościele. Fałszy
we te insynuacje należy obalić watykańskim i argumentami, 
właśnie rzymsko-katolicką bronią.

Otóż Kościół rzymsko-katolicki, teoretycznie i dogmatycznie 
uznaje ważność Sakramentów, udzielanych przez inne wyzna
nia chrześcijańskie, (oczywiście katolickie). W życiu natomiast 
praktycznym, codziennym, powodując się złą wolą i nienawiś
cią wyznaniową, określa je jako „heretyckie“ i nieważne. So
bory Powszechne jak również poszczególni papieże nauczali, że 
zarówno Chrzest jak i inne Sakramenty udzielane przez bisku
pów i kapłanów tzw. „odszczepieńców“ (czyli tych, którzy do
browolnie oderwali się od jurysdykcji papieża, nazywani w mo
wie potocznej „heretykami“ lub schizmatykami" ) są ważne. 
Tak np. twierdzi Hergenróther, kardynał rzymski i autor «Hi- 
stońi Kośoioła». Jezuita natomiast współczesny, nie jakiś ks. 
S. Bajko, w swej broszurze, pełnej nienawiści do Kościoła Na
rodowy, jednak na str. 50 zmuszony był przyznać, że Kościół Na
rodowy jako «staro-katolicki» ma ważnych biskupów i kapła
nów, choć ich sakra czy święcenia są jego zdaniem, ponoć „nie- 
zaszczytne". Dalej w wypadku przyjęcia duchownego staro-ka- 
tolickiego na tzw. „łono rzym skie“ — uznaje się ważność jego 
święceń kapłańskich, ale wymusza się tylko „nieutrzymywanie 
stosunków cielesnych z żonami", które odtąd przybierają nazwę 
„gospodyń". Tak przynajmniej twierdzi rzymskie prawo kano
niczne. Że jego przepisów nie zawsze trzymają księża rzymscy, 
to zupełnie inne zagadnienie. Pobobnie ma się rzecz w wypadku  
przejścia z innego wyznania chrześcijańskiego na rzymskie, 
gdzie nie powtarza się Chrztu, chyba dla emfazy „sub conditio- 
ne‘‘, — ale za to uroczystość takiego „nawrócenia się" naszpi
kowana jest o wiele bardziej pikantnym i rodzynkami, udziela
jącymi się całemu otoczeniu jak np. różne okadzania, pokra
piania, zaprzysięgania, wyrzekania się „złego" itp. sztuczki ku- 
glarskie, nie licujące bynajmniej z godnością człowieka ku l
turalnego, zwłaszcza w X X  wieku. A  niestety nawet z ostat
nich czasach byliśmy ich świadkami.

Wracając do problemu ważności małżeństwa, muszę stwier
dzić, że przewrotność „teologiczna" tłumaczy to tak: małżeń
stwo zawarte między stronami — starokatolicką a starokatolic
ką jest ważne, o ile te strony w chwili zawarcia tego małżeń
stwa były „w nieświadomości co do prawdziwości tylko Koś
cioła rzymskiego". Jeśli choć jedna ze stron choć przez 5 minu$ 
była „rzymską" całość małżeńska podlega jurysdykcji papies
kiej. Pomijając fakt, że na Chrzcie nikogo z nas nie pytano, czy 
chcemy pod względem wyznaniowym podlegać papieżowi i być 
jednostronnie w y c h o w y w a n i  przez całą swą młodość w duchu re- 
l ig ii watykańskiej, — muszę stwierdzić, że z  nauki rzymskiej 
nie ma nic w Piśmie św. ani w nauczaniu Chrystusa. Jest to 
więc czysto ludzka nauka papieża, stworzona w  interesie jego 
władzy ziemskiej nad duszami ludzkimi, a nawet z punktu wi-

R ze czy ciekawe

PRZYDAŁOBY SIĘ COS 
PODOBNEGO U NAS

M oskwa. „H istoria Sztuki rosy j
skiej” — ta k  będzie brzm iał ty tu ł 
12-tomowego dzieła, n ad  k tó rym  o- 
becnię p racu je  grupa w ybitnych h i
storyków  sztuki z In s ty tu tu  h istorii 
sztuki A kadem ii N auk ZSRR. Je st 
to pierw sza zbiorowa p raca naukow 
ców radzieckich o rozw oju . rosy j
skiego m alarstw a, grafiki, rzeźby 
i arch itek tu ry  od czasów najdaw 
niejszych aż do współczesnych.

ODKRYCIA GEOLOGICZNE 
WE WŁOSZECH

Paler.mo. Pod skam ieniałą law ą u 
stóp w ulkanicznej góry Etiny na Sy
cylii odkryli omegdaj robotnicy 
włoscy nieznany dotychczas lab iryn t 
jaskiniowy, ciągnący się daleko w  
głąb góry. Dostali oni do 800 m, po
czerń przeszkodziła im  woda, nagro
m adzona w  w ielkiej ilości w  głębi 
góry. Robotnicy znaleźli różnego 
rodzaju garnki mogące pochodzić 
naw et z czasów rzymskiego' im pe
rium . Geologowie włoscy, pow iado
mieni o tym  odkryciu, tw ierdzą, że 
lab iryn t jest pochodzenia w ulka
nicznego i że daw niej niew ątpliw ie 
służył okolicznym mieszkańcom za 
schronienie w  czasie wybuchów 
w ulkanicznych. P rasa  w łoska dono
si równocześnie, że między Sycylią 
i w ulkaniczną w yspą Strom boli 
niedaw no w  nocy spadł do morza 
olbrzymi, ognisty m eteor z płoną
cym ogonem. M eteor był w idzialny 
w  prom ieniu kilkudziesięciu kilom e
trów .

ECHA ŻYWIOŁOWEJ 
KLĘSKI POWODZI 

W INDIACH

Genewa. Na usilny apel indy j
skiego Czerwonego Krzyża postano
w ił zarząd międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża w  Genewie w y
słać doi Indii specjalną K om isję dla 
zbadania skutków  potw ornej k a ta 
strofy żywiołowej w północnych 
i w schodnich Indiach celem przy j
ścia z pom ocą nieszczęśliwej ludno
ści, dotkniętej klęską powodzi. 
Dzienniki angielskie i h induskie 
kom unikują, że w  sam ym  tylko s ta 
nie U tter P radesh  10 tys. wsi stoi 
pod wodą, a 5 m ilionów ludzi zn a j
d u je  siię bez dachu nad  głową. Rów
nież i  inne stany  jak : Assam, B en- 
gale i B ihar przeżyw ają potw ornie 
ciężkie skutki powodzi. Dzienniki 
genewskie donoszą, że w ybrana de
legacja M iędzynarodowego Czerwo
nego Krzyża udała się już drogą po
w ietrzny do Indii.
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Rzeczy ciekawe
ŁĄCZNOŚĆ KULTURALNA 

MIĘDZY ZSRR A NRF

M onachium. Po w ielkim  tournee 
artystycznym  w  ZSRR pow róciła 
ostatnio doi M onachium  orkiestra 
kam eralna pod b a tu tą  znanego już 
u  nas w  W arszawie protf. W ilhelma 
Strossa. Znakctailty ten  artysta  w  
wywiadzie udzielonym  dziennika
rzom  niem ieckim  i zagranicznym  z 
pełnym  wzruszeniem  m aluje trium 
falnych 12 występów  sw ojej orkie
s try  w  Moskwie, Leningradzie i Tbi- 
lissi oraz niesłychanie gościnne przy
jęcie, z jakim  spotkał się w  czasie 
całej podróży sw ej ork iestry  w  
ZSRR. Pro'!, iStross w yraził sw oje 
przekonanie, że stosunki wyłącznie 
dyplom atyczne m iędzy NRF i ZSRR. 
n ie w ystarczą d la przyjacielskich 
stosunków  między tym i k ra jam i i  że 
związki artystyczne zostaną w ybit
n ie  pogłębiane. U waża on dalej, że 
n ie  ty lko  d la  niem ieckiego św iata 
artystycznego ale i d la całej lu d 
ności Niemiec zachodnich w ystępy 
radzieckich artystów  w  Niemczech 
przyniosły w iele realnych, a r ty 
stycznych korzyści i przeżyć.

CIEKAWY WYNALAZEK' 
NOWYCH PŁYT 

PATEFONOWYCH

Praga. W tych dniach fabryki 
czechosłowackie przystąpiły  do p ro
dukcji nowych p ły t gram ofono
wych. M ateriał, z którego p ły ty  te 
są produkow ane, nosi nazw ę „um a- 
k ry l”. Je s t on  elastyczny, niełam li- 
w y i 01 50 procent lżejszy od dotych
czasowego surowca płyt.

Poniew aż um ak ry l je s t przezro
czysty, będzie on zabarw iony na 
różne kolory, by poszczególne ro 
dzaje m uzyki czy pieśni można było 
łatw o odróżnić.

MIKROBY NA BANKNOTACH

Rzym. N aukow o-badawczy insty
tu t  w  Rzymie po długich badaniach 
ustalił, że na jednym  100-lirowym 
banknocie żyje _i rozw ija się p rze
ciętn ie 400 milionów m ikrobów. 
Baczność więc wszyscy liczący 
(banknoty palcam i, zw ilżonym i ję 
zykiem!

ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE 
W KANADZIE

Ottawa. K anadyjska ekspedycja 
archeologiczna odnalazła na te ry to 
rium  półn.-zach. K anady ślady b a r
dzo wczesnej epoki k u ltu ry , k tó re  
tam  istn ieją od k ilku  tysięcy lat. Są 
to przedm ioty z kam ienia i kości, 
identyczne ze znalezionym i uprzed
n io  n ą  Syberii. S tąd  wniosek, że 
Eskimosi przyw ędrow ali z Syberii 
n a  A laskę -przez obecną cieśninę Be
ringa.

dzenia moralności jest ona wprost niegodziwa. Słusznie mówił 
Chrystus na ten temat do współczesnych faryzeuszów: „Próżno 
mi cześć oddają, nauczając podań i przykazań ludzkich“! — 
oraz: „Zaniedbujecie Zakon Boży dla podań waszyćh“!

Małżeństwo ustanowił sam Stwórca, Bóg, kiedy to objawił 
naturze ludzkiej: ,,Rośnijcie i rozmnażajcie się i napełniajcie 
ziemię, czyniąc ją sobie poddaną!“ — Chrystus Pan to natural
ne małżeństwo tylko podniósł do większej godności w znacze
niu religijnym, w nauczaniu Kościoła katolickiego — do Sa
kramentu, choć na tym  punkcie nie wszyscy w Kościele chrześ
cijańskim się zgadzają, ponieważ greckie słowo ,,mysterion“ nie 
tłumaczy się przez „świętość“ czyli „Sakrament11, lecz, tajem- 
nica“. Tekst zaś Vulgaty (czyli łaciński przekład Pisma św.) po
daje „Sacramentum hoc magnum  — Sakrament to w ielki“! 
(Ef. 5, 32).

Większość teologów chrześcijańskich określa Małżeństwo ja
ko umowę, (Ponieważ szeroko mówi o tym  jeden z artykułów  
zasadniczych niniejszgo numeru, nie przytaczamy tutaj w szy
stkich wynurzeń autora przytaczanego listu — Red.)... Taki np. 
nieomylny papież Hadrian II (867 — 872) naucza, że małżeń
stwa cywilne są ważne w sumieniu, a jeden z jego „nieomyl
ny ch“ następców  — Pius VII (1800 — 1823) — uczy, że jednak 
są nieważne. Kto zatem z nich ma rację? Ja ze swej strony 
zapytuje, ile zresztą mogą mieć w sobie ważności te płatne 
błogosławieństwa? Sam sobie odpowiem, — ile są one warte 
wykazuje samo życie, gdzie prawowierne i według papieskiej 
recepty zawarte śluby małżeńskie stają się niekiedy istnym  
■piekłem na ziemi, podczas gdy właśnie te rzekomo „nieważne“ 
śluby cywilne stają się stokroć szczęśliwsze i są wzorem życia 
chrześcijańskiego, zasługującego na Boże błogosławieństwo.

Na koniec kilka słów wprost do zainteresowanych całą spra
wą Czytelników i Czytelniczek „Posłannictwa“ Jeżeliście nie 
przyw ykli do samodzielnego myślenia i śmiałego spojrzenia 
prawdzie w oczy, jeśli nadal autorytetem dla was jest wyłącz
nie rzymska sutanna, jeżeli z tym  jest Wam dobrze — istotnie 
pozostańcie tam, gdzie jest Wasze jedyne miejsce. W naszych 
szeregach istotnie byłoby Wam nieswojo, czulibyście się obco. 
Ja powiem, — tak ten, którego nagle wyciągnięto z ciemnej, 
zimnej i wilgotnej piwnicy na światło słoneczne i świeże po
wietrze. Ta nagła zmiana rzeczywiście niejednego może przy
prawić o zawrót głowy, a nawet przyśpieszyć jego zgon. Sądzę, 
że będę wyrazicielem nas wszystkich, to znaczy zwolenników  
Narodowego Kościoła, jeśli powiem, że bynajmniej nie leży ani 
w naszych zamiarach, ani tymbardziej w naszym interesie — 
wydzierać Kościołowi papieskiemu jego kosztowne perełki, 
wierne owieczki. Jeśli jednak poznaliście raz prawdę, jeśli dos
trzegacie je j źródło w przykazaniach Bożych, w przykazaniach 
natury, a nie w  przepisach papieża, ani w jego dekretach i ka
nonach, — jeśli Waszym celem Bóg a drogowskazem Słowo 
Jego zawarte w  św. Ewangelii, bądźcie szczerymi wobec sa
mych siebie i poza papiestwem poszukajcie sobie lepszej drogi 
religijnej. — Dla Redakcji natomiast „Posłannictwa“ ślę swe 
serdeczne pozdrowienia, życząc Jej dużo wytrwałości i zapar
cia się w  trudnej i odpowiedzialnej pracy szukania i głoszenia 
prawdy, dobra i piękna moralnego.

Red. odpow.:

J a k  już w spom nieliśm y między w ierszam i nadesłanego) do nas listu, 
spraw ę m ałżeństw a od dłuższego^ już czasu trak tu jem y  jako «pilną» i 
w ym agającą w ielu  jeszcze dodatkowych objaśnień. Czytelnicy zapew ne 
dom yślają się, że sam i w yw ołali tol zagadnienie, a m y zie sw ej strony 
podtrzym ujem y słuszność tego żądania, by spraw ie te j więcej pośw ię
cić miejsca! w  naszym  piśm ie. J e s t to o ty le uzasadnione, że istd tn ie

* problem  ten  poważnie zazębia o dziedzinę życia relig ijnego i  społeczne
go, k tórym  przede w szystkim  poświęcone są  łam y naszego „Posłan
n ic tw a”.
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R edakcja przygotow ała w e w łasnym  zakresie cykl artykułów  na po
wyższy tem at, k tóre częściowo już zostały opublikowane, a n iektóre 
z nich wywołały istną burzę zainteresow ania, czego dowodzi liczna 
korespondencja n a  ten  tem at, nap ływ ająca codziennie do naszej Re
dakcji. P ragniem y zwyczajną sobie m etodą «bezpośredniości i szczerości* 
rzucać na spraw ę m ałżeństw a snop światło, by w ielu dręczonym  tym  
zagadnieniem  Czytelnikom w yjaśnić, jak  problem  ten  w ygląda od strony 
religijno-dogm atycznej, etycznej i  społecanej. Spodziewam y się  da l
szych wypowiedzi n a  ten  tem at.

M. z Warszawy

ST A R Y  TESTAM ENT P ISA N Y POD W PŁYW EM  PRZEŻYĆ
RELIGIJNYCH

Jako stary katolik, z  przyjemnością czytuję „Posłannictwo“ — 
pismo walczące z ciemnotą i zabobonem religijnym i starające 
się przedstawić prawdy ewangeliczne w pierwotnym blasku. 
Przykrość sprawił mi jednak artykuł „Jestem wrogiem wszel
kiego przelewu krw i“ (w Nr 9-10 rocznika 1955), który wycho
dząc z  oczywistych i słusznych założeń etycznych poddaje jako
by w wątpliwość autorytet Starego Testamentu. W  komentarzu 
Redakcji znalazło się nawet takie zdanie"... wiele drażliwych 
miejsc w Biblii trudno przypisać «natchnieniu Bożemu», dzisiej
sza psychopatologia mogłaby zapewne powiedzieć swe zdanie na 
ten te m a t ..C h c ia łb y m  więc wypowiedzić swe zdanie na ten 
ten temat.

Księgi Starego Testamentu pisane w zamierzchłej przeszło
ści używają do wyrażenia prawd religijnych form nieraz dla 
nas trudno zrozumiałych. W szczególności często używa się 
(zwłaszcza w Księgach Mojżeszowych) form y m itu  — opowia
dania mającego sens symboliczny, lub nieco zbliżonej do niego 
formy przypowieści, która jest dla nas naogół łatwiej zrozu
miała. Księgi Starego Testamentu pisane pod wpływem  bezpo
średnich przeżyć religijnych (tradycyjnie wyrażamy to mówiąc
o „natchnieniu Ducha Swiętegó“) trzeba czytać, w czuwając się 
w myśl jaką chcieli w nich zawrzeć autorzy, a nie w formę ze
wnętrzną m itu lub przypowieści, choć ta może być ciekawa lub 
piękna pod względem literackim. Jeśli w  ten sposób podchodzi
m y do tych ksiąg, stwierdzamy, że „baśnie“ o stworzeniu świa
ta w 7 dniach, o potome łub o Ewie utworzonej w części ciała 
Adama — zawierają róumież istotne prawdy religijne, choć mo
że głęboko ukryte i trudne do odczytania dla dzisiejszego czytel
nika.

Warto zauważyć, że przenośne form y podawania prawd reli
gijnych są spoioodowane koniecznością. Nie sposób mówić o zja
wiskach świata duszy i ducha w zw ykłej m,owie. Dziś nie ukła
damy już wprawdzie nauk o sprawach Bożych w .formie mitów, 
ale stale używam y formy przenośni, kttóra słuchającego, czy 
czytającego ma jedynie naprowadzić na właściwe zrozumienie 
rzeczy. Nie będą przypominał o vńecznie aktualnych przypo
wieściach ewangelicznych, a zwrócę tylko uwagę na prosty 
fakt, że pewnych zrozumiałych zresztą dla katolików  — 
prawd nie potrafimy wyrazić inaczej słowami, jak tylko mówiąc
o „miłości Bożej“ lub o „gniewie Bożym “ Byłoby jednak bardzo 
źle, gdyby słuchający nas miał sobie dosłownie wyobrazić, że 
Boga nurtują namiętności — choćby idealnie pojętych —  ludz
kich uczuć miłości czy gniewu.

Chciałbym wreszcie zwrócić uwagę na znaną rzecz, że przy 
czytaniu Starego Testamentu trzeba brać pod uwagę ewolucję 
etyczną jaką przebyła ludzkość od, czasów np. Abrahama do 
dziś. Pomyślmy o tym , że w toku dalszej ewolucji za tysiące 
lat wiele czynów dziś heroicznych — np. bohaterstwo na woj
nie -— będzie może miało posmak zbrodni. Mam jednak nadzie
ję, że przyszłe tysiąclecia będą umiały ocenić nasze postępki na

Rzeczy ciekawe
GIGANTYCZNE 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 
UCZONYCH ZSRR

Rzym. Dzienniki w łoskie donoszą 
z w ielkim  zaciekawieniem, że r a 
dzieccy uczeni p racu ją  obecnie nad 
bardzo doniosłym przedsięwzięciem, 
k tó re  w  w ypadku zrealizow ania bę
dzie miało epokowe znaczenie dla 
k ra jów  północnej Europy, Azji i A- 
m eryki. J e s t to gigantyczny p ro jek t 
stałego ogrzewania północnego oce
anu lodowatego a tym  sam ym  cał
kow itej zm iany w arunków  k lim a
tycznych k rajów  leżących -nad tym 
oceanem. P ro je k t ten  został zgło
szony na specjalnej moskiewskiej 
konferencji atomowej przez człon
k a  Radzieckiej A kadem ii Nauk, 
prof. A leksandra M arkina, jak  do
noszą o tym  moskiewscy korespon
denci postępow ych dzienników  wło
skich za pośrednictw em  m oskiew 
skiego radia. P ro jek t ten przew idu
je  budow ę gigantycznej zapory v» 
cieśninie Beringa, oddzielaiącaj A- 
laskę od Syberii a m ajacej szero
kość 57 km. Otóż zapora ta  ma być 
u ję ta  w  form ę potężnego system u 
pomp, k tó ry  będzie w praw iony w 
ruch  siłownią atomową o działalnoś
ci 2 milionów kilow atów. W ten 
soosób będzie stworzony sztuczny 
golfsztrom, k tóry  ciepłe m asy wód 
pacyfiku w lew ać będzie w  okolice 
arktyczne. Prof. M arkin  w  projekcie 
sw rrn  iłodnosi, że golfsztrom  ten  w 
ciągu jednego roku  przysporzy ty le 
cieoła oceanowi lodowatem u, ile 
dałoby się -wydobyć z 10 m iliardów  
ton ropy naftow ej. R ezultat ten 
byłby rów ny odkryciu nowych kon
tynentów  o łagodnym  europeiskim  
klim acie i o bogatych skarbach n a
turalnych . To, co dzisiaj nie może 
zakw itnąć skutkiem  zimna północy, 
mogłciby w tedy okryć się kwieciem, 
ponieważ skutkiem  działania gorą
cego golfsztrom u k lim at tych k ra 
jów  arktyeznych stałby się um iar
kowanym . Rów nrhześnie p rad  (ten 
usunąłby te  wszelkie m eteorologicz
ne w arunki, k tó re  dotychczas nowo- 
dowały pow stanie w ielkich arktycz- 
nych m as pow ietrza. Tak więc nie 
tylko Az/i a i Am eryka, ale także 
i nasza s ta ra  Euroipa byłyby uw ol
nione od lodow atych w iatrów  a rk - 
tycznych. Nie ulega wiec najm nie j
sze! w ątoliw śei, jak  wielce korzyst
nym  i  życiodajnym  byłdbv zreali
zowanie p ro jek tu  prof. M arkina dla 
całej ludności zam ieszkującej glob 
półnoicnv. Znakom item u uczonemu 
radzieckiem u życzymy więc z całe
go serca pełnego sukcesu!

14-LETNIA PR^T.WGENTKA 
NAUKOWA

Londyn. Na zebraniu jednego 
z najw iększych tow arzystw  nauko
wych brytyjskich, „B ritish Asso- 
aiation”, odbył się niedaw no w ykład 
14-letniej uczennicy, M ałgorzaty _Si- 
looks, o życiu i zwyczajach sów. 
Wszyscy uczestnicy zebrania w ysłu
chali z w ielką uw agą w ykładu tego 
najmłodszego prelegenta, jak i kie
dykolw iek w ystąpił przed tym  n au 
kowym  forum.
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Rzeczy ciekawe
„PRZYJEMNE” 

REMINISCENCJE 
Z  CZASÓW OKUPACJI

Paryż. Dzienniki francuskie p ię t
nują ze słusznym  oburzeniem  „kul
tu rę ” zachowania się i w ysław iania 
baw iących ostatnio w e F ra n c ji w y
bitnych przedstaw icieli Niemiec za
chodnich. Oto jeden Ss nZch prof. 
S uhr, burm istrz  zach. B erlina. o- 
trzym ał niedaw no od pew nei Bel
gi j ki w ielce kosztowny i  artystycz
ny obrus. W podziękow aniu za 
otrzym any d a r  powiedział: „Cieszę 
się z tego podarunku  już choćby 
dlatego, że będzie on przypom inał 
m i najp iękniejsze dnie mojej służ
by wojskowej, pełnionej w  Belgii”. 
Drugi z tych „ku ltu ralnych” dygni
tarzy niemieckich, D r Jacger, zast 
przewodn. bońskiego parlam entu , 
tym i słowami określił więzy, łączą
ce go z F rancją : „Jako  przedstaw i
ciel trzeciej generacji składam  w i
zytę F rancji: w  r. 1871 mój dziadek, 
jako ułan, w  la tach  1914-18 m ój o j
ciec, jako kapral, a ja  sam  w  o sta t
niej w ojnie jako oficer” . To grubo
skórne zachowanie się w  gościnie 
n ie  w ym aga dalszych kom entarzy!

ZASTOSOWANIE UKĄSZEŃ 
PSZCZÓŁ W OKULISTYCE

Mna.ch.ium. D zienniki taierrłterikie 
donoszą o w spaniałych postępach 
okulistyki w  Anglii. Otóż n iedaw 
no mieszkaniec Regensburga w  B a
w arii Józef Scherrle, k tó ry  sk u t
kiem  rozwijającego' się w  nim  a r-  
tretyzm u u trac ił wzirok, dow ie
dziawszy siię, że w  K linice okuli
stycznej w  Brom ley w  Anglii jakiś 
ciem ny człowiek odzyskał wzrok, 
udał się tam  i poddał się ciekawej 
kurac ji 20 uikąszeń przez pszczoły.
Po tym  quan tum  odzyskał do tego 
stopnia wzrok, że mógł widzieć 
w szvstko koło siebie w  prom ieniu 
dwóch m etrów . U radow any starzec 
.pozostał w  klinice, gdyż lekarze o- j 
kuliści zaoew niali go, że dalsze in - j 
jekcie mogą m u całkowicie wzrok 
przyw rócić. Jesteśm y ciekaw i, czy 
polska okulistyka m etody te  w  sw o- | 
im lecznictwie stosuje? jI

ALUMINIOWE 
ZNACZKI POCZTOWE

Budapeszt. D la uczczenia 20-tej 
rocznicy działalności przem ysłu a lu 
miniowego na W egrzech generalny 
zarząd telekom unikacje i poczt w  
Budapeszcie w ypuśc ił obecnie zna
czek; pocztowy, sporządzony z a lu 
m inium . P ły tka  alum iniow a w  tvm  
znaczku m a 8/100 m ilim etra grubo
ści. Do niej przym ocowany je st w y
sokogatunkowy, nagum ew any p a
pier. Znaczek ten  s ta ł się a trak c ią  
nie tvlko dla filatelistów , ale i ta k 
że dla zwykłego śm iertelnika. Czy 
znaczki pocztowe były już kiedy
kolw iek produkow ane z alum inium , 
niech na to  odpowiedzą „zawodowi” 
filateliści!

tle naszych czasów. Podobnie patrzym y i m y na Abrahama, a 
dojrzymy jego wielkość.

Jeśli ktoś pod wpływem  lektury Starego Testamentu zamor
dował swoje dzieci, to winien jest tu fanatyzm  religijny, lecz 
nie Biblia. Fanatyk gotów dokonać zbrodni nawet na podstawie 
lektury o ofierze Chrystusa Pana. Walczm,y więc z fanatyzmem!

Łączę serdeczne pozdrowienia dla Redakcji.

Red. odpow.:

C hętnie aubliku jem y Waszą wypowiedź w  spraw ie lis tu  nadesłanego 
do naszej R edakcji — a n ie  a rty k u łu  program owego, jak  spewnością 
uw ażacie •—■ gdyż in tenc ja  naszą zawsze jest stużyć prawdzie! Już  n ieraz 
podkreślaliśm y, że pism o nasze uw ażam y poniekąd za w olną trybunę, 
w  której wypowiadać się mogą śm iało chrześcijanie różnych odłamów, 
byle uczciwi i kochający praw dę.

Jeśli do «natchnienia» St. Test. podejść tak, jak  Wy, —  co pozwoliliś
m y sobie podkreślić w  d ruku  — to isto tn ie nie moiżna m ieć żadnych za
strzeżeń. Również za tra fn e  uw ażam y określenie rozw oju pojęć etycz
nych w  ciągu wieków. Ale i pod tym  względem pozostawiam y szeroką 
swobodę w  pojm ow aniu tych zagadnień innym naszym  Czytelnikom, 
którzy zapew n n ie ze w szystkim  ze zdaniem  W aszym się pogodzą.

J. K. — Wrocław

RELIGIA CHRZEŚCIJAŃSKA STANOWCZO ZA MAŁO  
W PŁYW A N A ŻYCIE!

Czytając od dłuższego czasu „Posłannictwo“ — i ja wreszcie 
się odważam zabrać głos i jako człowiek prosty wypowiedzieć 
swe myśli i uwagi na poruszany często temat miłości Boga 
i bliźniego.

Moim zdaniem Boga miłoioać można tylko przez miłowanie 
bliźniego. Chrystus mówił: ,.Byłem głodny, a nakarmiliście 
mnie, — byłem nagi, a przyodzialiście mnie!" i dalej: „Coście- 
kolwiek uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczy
nili!“ Chrystus nauczał, że Bogd należy czcić w duchu prawdy 
i sprawiedliwości, — tak samo miłość ku Niemu można okazać 
«w duchu prawdy i sprawiedliwości właśnie przez miłość do 
bliźniego. Jeśli kto chce inaczej Boga miłować, to oszukuie 
sam siebie i próbuje oszukać Boga, bo swoją reHgię skierowuje 
na próżne spekulacje i zwyczajne zakłamanie. W starym Zako
nie, jak to później przez długie wieki robiło także papiestwo — 
sprowadzono religię na tory spekulacji teoretycznej, to prowa
dziło do zakłamania, do wygodnictwa dla jednostek a krzyw dy  
dla ogółu. Ostatnio także protestantyzm  wszedł na te drogi, 
oczywiście z  m ałym i wyjątkam i. Ba do niedawna również Koś
ciół Narodowy był na błędnej drodze.

Jeśli ktoś chce mówić o miłości do Boga, powinien sobie 
uzmysłowić, co to jest prawdziwa miłość i kim  jest Bóg. Coś 
mogę pokochać i umiłować jako człowiek, jeśli to zobaczyłem  
lub przynajmniej usłyszałem, a więc muszę mieć jakiś obraz 
tego co kocham, A  jaki jest dla nas obraz Boga? Ponieważ 
w księdze Mojżesza napisąno. że Bóg stworzył nas «na obraz 

f i podobieństwo swoje,» niektórzy mylnie zaczęli sobie wyobra
żać kształt Boga na obraz człowieka. Kościół daje nam słuszniej
szy obraz Boga: jako «sprawiedliwy, wszechmocny, wszystko
wiedzącym Ale czy możemy miłować sprawiedliwość przez sa
mo wypowiedzenie tego słowo? Mnie się zdaje, że tylko w tedy  
m iłujem y sprawiedliwość, jeśli sami w  żuciu naszym będzie
m y sprawiedliwi i dążyli do tego, by na całym świecie zapano
wała sprawiedliwość! By nie było za bardzo bogatych a obok 
nich biednych i nędzarzy! Gdy znikną wyzyskiwacze  — nłe bę
dzie wojen, które tylko booacze i bankierzy organizują dla 1po
większenia swych dochodów. W czasie wojen giną przeważnie 
biedni i niewinni, a to jest wielką niesprawidliwością. I dlatego 
słusznie Piotr apostoł nauczał, że zniesienie bogaczy — «to spra-
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wa Ducha §w.» A  więc krótko: miłować Boga —-* to tyle co wal
czyć o sprawidliwość dla bliźnich, to tyle co walczyć o pokój 
dla świata,

1 to jest naszym największym  obowiązkiem, i to nas czyni 
podobnymi samemu Bogu! Jest to trudna sprawa, ale m y w ie
rzący chrześcijanie musimy pamiętać o tym , że Bóg nie odmówi 
nam swojej pomocy, da nam swą moc, użyczy swej wiedzy dla 
dobrych celów. Mamy obowiązek zdobyć wiadomości niezbędne, 
by się nauczyć, jak trudne swe zadania wypełnić. K to miłuje 
więc szczerze Boga w znaczeniu miłowania człowieka — w szyst
ko uczyni! Chrystus powiedział, że po czynach naszych poznają 
inni, żeśmy chrześcijanie. Kaznodzieja Salomona mówi, że bo- 
jaźń boża jest to ćwiczenie się w  mądrości, — feto więc miłuje 
Boga — musi miłować wiedzę, mądrość, naukę, bo i ona uczyni 
go podobieństwem Boga. Wiedza więc daje nam klucz do mocy. 
Miłość bliźniego jest więc miłością Boga i podnosi człowieka 
na w yżyny bóstwa

Chciałbym tutaj zauważyć, iż m yli się ob. S. Ch. z Warszawy, 
który w  dyskusji na łamach „Posłannictwa“ twierdzi, że czło
wiek nie może być równy Chrystusowi. Czytamy tam: „Nie by
ło i nie ma Mu podobnego!11. Mnie się zdaje po to Chrystus stał 
się człowiekiem takim jak my, by nikt z nas nie mógł być Mu 
podobny, —■ ale po to właśnie, by każdy człowiek był takim  
jak On, a przynajm niej by każdy się starał upodobnić się do 
Niego. Nawet wielu już takich „upodobnionych“ było na tej 
ziemi. Bo iluż to już świętych i wielkich ludzi oddało swe życie 
z miłości dla bliźniego, dla zachowania Chrystusowego przyka
zania: „Bądź wierny aż do śmierci a dostąpisz korony żywota!“ 
Iluż to uczonych w różnych dziedzinach wiedzy oddało swe 
cenne życie dla szczęścia drugich, ilu nawet działaczy społecz
nych i politycznych poniosło śmierć męczeńską walcząc o znie
sienie nędzy, niesprawiedliwości i wojny!

Niechże teologowie zaprzestaną bujać w obłokach wybujałej 
fantazji, bo niektórych bajek m y ludzie świeccy mamy już do 
syta. Wszak pierwsze słowa modlitwy Pańskiej — to; „Przyjdź 
Królestwo Twoje!“ Na ziemi ma zaistnieć królestwo prawdy, 
miłości, sprawiedliwości i pokoju! A  co w szystkie religie w  spra
wie budowania takiego Królestwa zrobiły? Czyż nie właśnie 
Kościoły coraz brutalniej odbierają nam ludziom świeckim wia
rę w możliwość zaistnienia takiego Królestwa Bożego?

Chrystus powiedział do swych apostołów: „Dziś wam jeszcze 
wszystkiego nie mogę powiedzieć, bo byście nie znieśli!“ — to 
znaczy — «byście nie zrozumieli.» Ale dziś już potrafimy znacz
nie więcej zrozumieć, czas by Kościół nam powiedział trochę 
więcej prawdy, — Oczywiście, jeśli ją sam zna! A  czy mogło 
by być człowiekowi źle na ziemi, gdyby jeden dbał o drugiego, 
gdyby zginęły raz na zawsze wojny i zbrojenia, gdyby prawdzi
wa miłość człowieka do człowieka zabraniała podnosić na sie
bie oręż?

Chrystus dał nam nowe przykazanie, abyśmy się społecznie 
miłowali! Tu nie chodzi o miłość, w słowach, ale tylko o czynną 
miłość, każda słowna miłość jest tylko kłamstwem. Wielu dzi
siejszych religiantów mówi o miłości bliźniego i zdziera zeń 
ostatnią koszulę. A  potem tak ogołoconemu człowiekowi daje 
się z szumem „jałmużnę!“ Powie kto inny, że należy walczyć 
ze złem. Ale przed w ielkim  złem człowiek sam się nie obroni, 
bo wielkie zło można pokonać ty lko  wielką siłą, jak wielki 
ciężar unieść potrafi tylko większa ilość ludzi, Dlatego wszyscy 
ludzie powinni się jednoczyć, łączyć ze sobą by zło pokonać. 
Dziś największym  złem  jest oczywiście wojna i związane z nią 
zbrojenia, dalej alkoholizm i niesprawiedliwy podział dóbr te
go świata. Do walki z tym  złem zaprząc się muszą wszyscy lu
dzie uczciwi, ci którzy chcą naśladować Chrystusa przez miło
wanie bliźniego, bo jak dotychczas religia chrześcijańska sta
nowczo za mało wpływa na nasze życie,

R ze c zy  c ie k a w e
PRZECIWKO

DEMORALIZUJĄCYM
COMICSOM

Kopenhaga. We wrześniu odbyła 
sEę w  stolicy Islandii Reykjawiku 
wspólna konferencja skandynaw
skich ministrów oświaty poświęcana 
specjalnie zagadnieniu amerykań
skiej szmiry, czyli tzw. comięsom. 
Dania ddąe m  przykładem Angliil 
wydała już w  tej sprawie pewne 
zarządzenia. Obecnie chodzi o 
wspólną akcję. Z dzienników nie
mieckich dowiadujemy się równo
cześnie, że Niemiecka Republika 
Demokratyczna rozpatruje (obecnie 
ze stanowiska prawnego ten pro
blem, tak że z wydaniem odpowied
niej ustawy w  najbliższej przyszło
ści należy się poważnie liczyć. O ile 
chodzi o nasz kraj, należałoby sobie 
życzyć, by nasze władze centralne 
d obrały si e wreszcie do skóry wszel
kim bibliotekom, wypożyczalniom  
książek i  antykwariatom i bezape
lacyjnie usunęły całą literaturę 
„kryminalną”, deprawującą mło>- 
dzież i zachęcającą ją do przestępstw
i chuligaństwa. Moralne zdrowie 
młodzieży powinno być ważniejsze 
niż osobiste dochody panów anty- 
kwariuszy i właścicieli bibliotek 
wzgl. wypożyczalni książek. Rzucić 
w  setkach tysięcy egzemplarzy do
skonałe powieści i opisy podróżni
cze Centkiewiczów, Conrada, Korze
niowskiego, Fiedlera, Londona, Ka
tajewa i in., i skończyć w  ten spo
sób z ta ochydną szmirą, odrywają
cą młodzież od nauki i  normalnych 
zajęć i plugawiącą jej umysły i ser
ca.

AMERYKA ŁACIŃSKA
PRAGNIE STOSUNKÓW 

ZE WSCHODEM

Rio de Janeiro. Dzienniki zagra
niczne donoszą że 80 posłów parla
mentu brazylijskiego _ podpisało 
wniosek do rządu o niezwłoczne 
podjęcie rokowań dyplomatycznych 
w  sprawie wznowienia ,stosunków  
dyplomatycznych ze Związkiem Ra
dzieckim i  państwami demokracji 
ludowej. Należy się spodziewać dal
szych podpisów poselskich pod tym 
wnioskiem. Wniosek uzasadniony 
jest potrzebami gospodarczymi kra
ju.

CYPR CHCE WOLNOŚCI

Ateny. Na Cyprze panuje coraz to 
silniejsze wrzenie. Ludność Cypru, 
składająca się w  olbrzymiej więk
szości z Greków, pragnie połączenia 
z Grecją i  burzy się przeciw nieu
zasadnionym represjcłm, stosowa
nym przez władze angielskie na za
sadzie tzw. „prawa przeciw terro
ryzmowi*', Aresztowania odbywają 
się wczesnym rankiem, a nieszczę
śliw i patrioci zostają pomieszczeni 
w  centralnym więzieniu na Cyprze, 
w  Ni cosj i. Liczba uwięzionych stale 
wzrasta.
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SAMOCHODY O NAPĘDZIE 
ATOMOWYM?

Rzym. Dzienniki włoskie z p raw 
dziwą dum ą donoszą, że znana w  
całym świecie w ielka w łoska w y
tw órnia samochodów „F ia t” zam ó
w iła w  am erykańskim  „W esting- 
house E lectric” reak to r atomowy 
dla w ykorzystania go w  swoich po
jazdach. Zam ówienie to je s t p ierw 
szą p ryw atną transakcją  w  skali 
m iędzynarodowej w  dziedzinie w y
korzystan ia atom u d la celów gospo
darczych.

WSPANIAŁA KOLEJKA LINOWA

Innsbruck. Dzienniki w iedeńskie 
donoszą o budow iie kolejk i linowej 
z m iasta S an k t A nton w  Tyrolu na 
najwyższy szczyt w  Alpach Tyrol
skich, nazyw any Vai]uga. Szczyt ten 
m a 2,811 m. wysokości, .Kolej ta 
będzie w  październiku br. oddana 
do użytku publicznego. Na szczycie 
tej góry m a być urządzona restau 
rac ja  dla wycieczkowiczów, którzy 
z jej okien będą mieli rozległy i 
w spaniały w idok na A lpy i  Tyrol.

W SPRAWIE UZNANIA N.U.D.

Londyn, Paryż, j Kopenhaga.
W pływowy angielski tygodnik u k a
zu ący się wyłącznie w  niedziele, 
„O bserver”, żąda zdecydowanie, by 
w  październikow ej k o n fe ren c ji' m i
nistrów  spraw  zagranicznych wzięły 
udział obie republik i niemieckie. 
Podając jako wielce w ym owny 
przykład  osta tn ie uznanie przez 
Związek Radziecki Niem ieckiej Re
publiki Federalnej, „O bserver” u - 
waża, że państw a zachodnie, o ile 
dobrze i w łaściwie po jm ują postą
pienie Z.S.R.R., pow inny już obec
n ie  ̂ opierając się na powyższym 
fakcie, uznać bez zastrzeżeń N ie
m iecką R jpub likę Demokratyczną'. 
„O bserver” sądzi i zresztą zupełnie 
słusznie, że krok ten byłby wielce 
pomocniczym w doprowadzeniu do 
porozum ienia m iędzy niemiaefcimi 
republikam i. Także i francuski ty 
godnik „France O bservateur” mówi 
niedwuznacznie, że państw a zachod
nie  ̂ będą m usiały  wreszcie skoń
czyć z; tym  najzupełniej niezrozu
m iałym  ignorowaniem  rządu G rote- 
wółila, tym  bardziej, że Związek 
Radziecki p rzede wszystkim  uznał

■ po to Niem iecką Republikę F edera l
ną, by ta  uznała w  najbliższym  
czasie Niemiecką R epublikę De
m okratyczną. Również duński dzien
n ik  „Land oif Folk” żąda katego
rycznie od swego rządu uznania 
N.R.D. dając jako politycznie wym o
w ny przykład uznanie N.R.D. przez 
Związek Radziecki.

Red. odpow.:

Z Waszego — oraz w ielu  m u podobnych — listów  w ynika, że spraw a 
«teoretycznego religianctw a», upraw ianego przez w szystkie wyznania 
chrześcijańskie, głęboko n u r tu je  iserca ii sum ienia łudzi w ierzących 
w  Chrystusa, w  Jego piękną Ewangelię sprawiedliwości, miłości w za
jem nej i pokoju. Coraz częściej ludzie zaczynają się zastanaw iać nad 
w łaściwym  celem i  zadaniam i naszej religii, k tó rą  w  tak i czy inny spo
sób. in te rp re tu ją  poszczególne Kościoły chrześcijańskie. Jesteśm y św iad
kam i, iż «duch p raw dy  i sprawiedliwości* zaczyna tu ta j .zataczać coraz 
szersze kręgi, i coraz większa ilość ludzi w irzących zaczyna dostrzegać 
rażące dysonanse między głoszonymi zaisadami regiligijnym i a codzien
nym  życiem zwolenników tak iej czy innej denom inacji wyznaniowej. 
P raw dą jest, że jak  narazie stanowczo za mało w idać tych praktycznych 
pozytywów życiowych, k tórych  źródłem  pow inna być również rełigia. 
Fakt, że Kośoioły swą rolę w  w alce o pokój, spraw iedliw ość społeczną 
o ra z . z takim  np alkoholizm em  ograniczają do w ygłaszania bardziej 
lub m niej przekonyw ujących nauk  czy pisania artykułów  świadczy w y
m ownie o tej karygodnej bierności, k tó rą  poszczególnym Kościołom — 
zwłaszcza klerow i — aż trudno  nie poczytać za grzech przeciwko całej 
ludzkości. Czas najwyżsy, byśm y się retebudafli z duchowej m artw oty  
i życiem nasym  udowodnili, że religia iest dla nas  czymś więcej, aniżeli 
bezm yślnym  przyw iązaniem  do trad y c ji ojców. I dlatego w zywam y n a
szych Czytelników’, by szczerze w ypow iadali się w  tej m aterii na ła 
m ach naszego pisma, którego zadaniem  — między innym i — jest: roz
budzenie ducha relig ijnego wśród polskich chrześcijan, zarówno dla do
b ra  ich własnego, wyznawanej przez nich religii, jak  też i dla całego spo
łeczeństwa, n a rodu  i państw a.

B. Ł. — Wrocław

W OWYM KAPŁANIE JESTEM TA K  BARDZO ZAKOCHANA!

Proszę mi wybaczyć, iż ośmielam się napisać do „Posłannic- 
wct“, ale czytanie ostatnich numerów tego czasopisma dodaje 
mi odwagi. Przekonałam się bowiem, iż w piśmie tym  piszcie 
tylko prawdę, a przy tum  szczerze i serdecznie podchodzicie 
do słabego człowieka. Nie ma tam tego zakłamania i obłudy, 
ani całego bagna uświęconej periidii.

W numerze maiotoym spotkałam artykuł, pt. ..ProWem za
wsze aktualny“, który mnie wzruszał do głębi, bo niedawno 
przeszłam coś podobnego na sobie. <Opuszczamy pewne czysto 
osobiste wynurzenia autorki listu. Red). Otóż 10 to moje spo
kojne żnrie wtaranął, lub po prostu wdarł sie gwałtem rzym 
sko-katolicki kapłan. Z początku wzbraniałam się i unikałam, 
go za wszelką cenę, ale z czasem nie potrafiłam się ochronić 
zarówno przed jeqo natarczywością, jak i przed tum, czego 
sama tak bardzo się bałam, — zakochania na serio. Jestem prze
cież jeszsze młoda, mam bowiem zaledwie 22 lata. Zrazu ów 
ksiądz zaczai mnie pocieszać w moich kłopotach czysto osobi
stych, zapewniając, że Bóg sprawi, iż wszys+ko się dobrze ułoży. 
Był^m  na tyle naiwna, że mu uwierzyłam. Tak się stało, że poko
chałam go bardzo, — mało tego, nasza zozajemna miłość posu^ę^a 
się aż za daleko. Oddałam się mu. gdyż mnie codziennie zapew
niał, iż nade wszystko mnie kocha, a ia... uwierzyłam i ulecia
łam m u we wszystkim, bo go również szczerze pokochałam. 
Chciałam być jego żoną i darzyć go wzajemną rrJłością...

On wszakże sądził inaczej, — nasycił się już niejedma przede 
mną bo dla księdza nie może istnieć ty^ko jedna. Dziś ma iuż 
inną, a mnie odsunął w kat, jak wyciśniętą gąbkę! Gdy mu kie
dyś przypomniałam, że tak być nie może, bo gotowam. sobie 
życie odebrać, on roześmiał się rubasznie i powiada: „No tru
dno, wiesz przecież dobrze, że jestem kapłanem, a wiec ożenić 
się z tobą nie mogę,... teao zabraniają kanony prawa kościelne
go!‘ — Teraz, po wszystkim , przypomniał sobie od, m zu swe 
prawa kanoniczne, a czy przedtem o nich nie ruiedziął? Dlaczeao 
więc zm,arnował m i całe życie? Czy naprawdę iuż nie mam pra
wa do szczęścia osobistego, jak każda inna młoda kobieto? —  Od 
kiedy zauważyłam, że ów ksiądz po prostu mnie unika, i ucie
ka przede mną, nie mogę sobie dać rady ze sobą i chodzę jak 
obłąkana, nie wiem  czego się imać, bo w owym kapłanie je -
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stem, dotąd niezmiernie bardzo zakochana! Widują go codzien
nie w kościele przy ołtarzu. Na pewno nie ma pojęcia, jak bar
dzo mnie skrzywdził. Przed innymi, którzy go jeszcze nie po
znali z bliska, — przed innym i niewiastami, jakich jeszcze nie 
zdołał uwieść — udaje strasznie świętego. A  jednak zdaje m i 
się, że bez niego życie moje nie ma najmniejszego sensu, bo 
miłość moja jest naprawdę szalona...

Kochana Redakcjo i Czytelnicy „Posłannictwa“ -— może W y 
mi w tym  kłopocie pomożecie? Mam wielką nadzieję, że otrzy
mam poradę jak mam postąpić, bo widzę u Was poświęcenie 
wielkie i prawdę! Pomóżcie mi, za co z góry składam: Bóg za
płać! Niechaj dobry Bóg dopomoże Wam w Waszej żmudnej 
codziennej pracy. Proszę m i odpisać w najbliższym numerze 
,,Posłannictwo".

Red. odpow.:

L ist W asz opublikow aliśm y n ie bynajm niej gwoli sensacji, bo mo -̂ 
w iąc szczerze — siprawy podobne przestały  już być a trakc ją  i zdarzają 
się niem al codziennie.. P rosim y zatem  n ie  sądzić, że przytoczony w ypa
dek jest czymś odosobnionym, bo gdyby nam  niedowierzano, skłotiru 
jesteśm y sporządzić wielotysięczny re je s tr  podobnych, ba — znaczni-' 
bardziej kom prom itujących historii. T utaj pragnim y tylko obrazecz- 
kiem  tym  z życia zilustrow ać znacznie pow ażniejsze zagadnienie, a  m ia
nowicie udowodnić, jak  bardzo zdrow ą n a tu rę  i ch a rak te r człowieka 
wypacza pewien system  obłudy religijnej i etycznego zakłam ania.

Sądzimy, że będziemy w yrazicielam i szerokich rzesz naszych Czytel
ników, jeśli zainteresow aną O byw atelkę B. L. z, W rocławia zapewnim y, 
iż wspom niany ksiądz kanoniczny celiban t” nie je s t bynajm niej godzien 
aż tak  wielkiego kochania. Nazwać by to można słowami biblijnym i — 
„rzucaniem . pereł przed...” — Coż bowiem o praw dziw ej miłości i p rzy
w iązaniu do współczucia wiedzieć może tam  ksiądz, którego wychowano 
bez serca, do życia pełnego egoizmu i sybaryty_cznego cynizmu? Szkoda 
napraw dę Waszej młodości, W aszych najpiękniej szych uczuć, wreszcie 
W aszych mocno nadszarpniętych nerw ów , k tóre z po-wodzeniem zużyć 
można była dla lepszej spraw y. Szkoda Waszej dziewczęcej miłości, k tó 
rą  można było skierow ać na godniejszy przedm iot! W szak ty lu  je st po
rządnych i dobrze w ychow anych młodzieńców, ty lu  jest ludzi uczciwych, 
rozsądnych i szlachetnych, że n ieuspraw iedliw ioną w ydaje się nam  ta 
gonitw a za okrucham i fałszywego szczęścia po brudnych  podw órkach 
celibanckich plebanii. Dlatego od siebie serdecznie radzim y otrząsnąć 
się z tego przykrego przeżycia, prosim y w yjść na świeże powietrze, po
szukać sobie zdrowszej atm osfery i m oralnie;szego otoczenia oraz z w ia
rą  spojrzeć w  oczy praw dzie religijnej, — k tó rą  wątpim y, że znajdzie
cie u podobnych ja k  tam ten  „opiekunów ”, pocieszających obłudnie ofiary 
swego zezwierzęcenia.

O. I. — Poznań

JA  NAJPIERW  WE W ŁASNEJ RODZINIE NIE DOPUSZCZAM  
DO FANATYZM U!

Ostatnie num ery „Posłannictwa“ — te podwójne były bar
dzo dobre, ale praktycznie się nie kalkulowały w sprzedaży, 
choć bowiem miały po przeszło 60 str. druku i były potężne w  
treści, to jednak ludziom wydawało się to za dużo wydać na raz 
aż 4 zł. Ze «podwójny», z tym  na ogół ludzie się nie liczą i na
w et trudno im to wytłumaczyć. Uśmiałem się, bo nawet doszło 
mnie, iż bali się tego Mojżesza „z rogami“ na okładce, to ich 
trochę raziło.

Do błogosławieństw, o jakich pisze nasza Konopnicka na str. 
214 ja dodałbym jeszcze jedno, że Watykan błogosławi tych, 
którzy schylają przed nim swe głowy i całują nogi papieża. — 
Na str. 230 pisze nasz Czytelnik A. W. z Włocławka, jakie u nie
go panują stosunki wyznanione w rodzinie z powodu tego, że 
on należy do Kościoła Narodowego a jego żona do papieskiego. 
Muszę Obywatelowi tem u powiedzieć, że i ja mam u siebie 
w rodzinie coś podobnego, bo należę do Kościoła polsko-kato- 
lickiego, a moja małżonka do rzymskiego. Żyjem y jednak bar
dzo zgodnie i nie sprzeciwiamy się sobie pod tym  względem, —

R z e c z y  c ie k a w e
NOWY INSTYTUT LITERATURY 

W N.R.D

Lipsk. W Domu K u ltu ry  w  Lipsku 
dokonał onegdąj zastępca m inistra 
k u ltu ry  N.R.D. A leksander Abusch, 
znakom ity au to r w ielu dzieł kry tycz
nych i  ostatnio pięknej m ongrafi o 
Fryd. Schillerze, uroczystego* o tw ar
cia In sty tu tu  L iteratury .

W swoim inauguracyjnym  przem ó
w ieniu podkreślił mówca, że rząd 
N.R.D. spełnia w  ten  sposób zapo
wiedź złożoną przez w iceprem iera 
W altera U lbrichta na IY  Kongresie 
Socjalist. P a rtii Jedn. Niemiec w  r 
1954. Naczelnym zadaniem  Insty tu 
tu  — w edle słów wicemin. Abusćha
— m a być planow y rozwój i pielę- 
gnoiwanie wszelkich artystycznych 
uzdolnień w  niem ieckim  narodzie na 
polu litera tu ry . In s ty tu t ten  mieści 
się tymczasowo w  Wyższej Szkole 
T eatralnej w  Lipsku. K ierow nik In 
sty tu tu , A lfred K urella  podniósł w 
swoim przem ów ieniu, że In sty tu t 
ćwiekować się będzie przede wszyst
k im  młodym i ta len tam i literack i
mi, doistarczając im  nowych źródeł 
dla ich literackiej pracy  i o tw iera
jąc przed nim i now e horyzonty dla 
ich artystycznego kształtow ania. 
P raca  w7 Insty tucie ma być wzorem 
wyższych uczelni prow adzona syste
m atycznie i  dlatego też dla tych no
wych adeptów  artystycznego słowa 
o tw iera  się obecnie pierw szy rok 
pracy,

WSPÓŁPRACA MIĘDZY FRANCJĄ 
A  Z S R R .

F ra n fu rk t n. M enem. Niemieckie 
przedstaw icielstw o francuskiej w y
tw órni film ów „U nifrance” w  
F rankfu rcie  n.Menem, donosi, że w  
ostatn ich  dniach w róciła z M oskwy 
do P aryża specjalna delegacja tejże 
w ytw órni przy udziale pracowników  
m inisterstw  zagranicznych i handlu, 
k tó re  przeprow adziła pozytywne 
rozmowy z m inisterstw em  k u ltu ry  
Z.S.R.R. Na skutek tych rozmów bę
dzie w  październiku br. urządzany 
w  Moskwie i wszystkich m iastach 
Związku Radzieckiego specjalny ty 
dzień filmów francuskich przy w pół- 
udziale najznakom itszych artystów  
film owych Francji. Równocześnie 
zaw arte  porozum ienie w  Moskwie 
przew iduje urządzenie w  paździer
n iku  br. w  P aryżu  osobnego ty 
godnia film ów radzieckich. Dzien
n ik i francuskie donoszą o tych za
m ierzeniach -nie ukryw ają  swej r a 
dości, że oba te  w ydarzenia będą 
w ym ow nym  w yrazem  w spółpracy 
ku ltu ra lnej między tym i dwoina 
w ielkim i narodami.
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SZTUKA PLASTYCZNA 
„NA ZAMÓWIENIE”

Berlin. Dzienniki niem ieckie za
chłystują się z uciechy, jak  to  dow 
cipny h an d larz  sztuki, W erner K arst, 
aałożył w  zaeh. B erlin ie fab rykę o- 
hrazów współczesnego kierunku . O- 
tóż zaangażow ał on k ilku  artystów - 
m alarzy n aw e t o znanych w  . N iem
czech nazwiskach, k tórzy  specjali
zują się  w  określonych 1 pew nych 
kierunkach i  tem atach. A  więc je 
den m alu je  m otyw y berlińskie, d ru 
gi pejzaże górskie, trzeci rom an ty 
czne krajobrazy, inny sceny m yśli
wskie, wreszcie inny  fragm enty  z 
morza niemieckiego. Pomysłowy 
handlarz sz tuki zapew nia klientów , 
że może każdy obraz odsiarczyć na 
zamówienie. Najkapitalniejszym je 
go wyczynem — to zorganizowanie 
kolektywnej pracy np. nad aktem  
męskim lub  kobiecym. Otóż jeden 
członek takiego zespołu m alu je  rę
ce, inny  głowę, trzeci nogi a czw ar
ty resztę. Czy wszyscy czterej pod
pisują taki akt, n a  to  dzienniki n ie
mieckie nie d a ją  odpowiedzi. S tarzy 
artyści niemieccy w idzą w  tym  dzia
łaniu nieuchronny upadek praw dzi
wej sztuki, która przecież m iała w 
Niemczech tak w ielu  znakom itych 
m istrzów  o n ieśm iertelnych  nazw is
kach,

A teraz  tony  obrazek juz  z B erli
na wschodniego. Otóż w  ubiegłym  
miesiący m inisterstw o k u ltu ry  N.R.D. 
urządziło specjalne przyjęcie dla a r
tystów- niem ieckich, odznaczonych 
na V Festiw alu w  W arszawie. Wice- 
min. K ultury , A leksander Abusch w  
serdecznych słowach złożył g ra tu la 
cje m łodym  pisarzom, m alarzom , 
grafikom  i  m uzykom  za ich a r ty 
styczne sukcesy. S tw ierdził rów no
cześnie, że od IV  F estiw alu  w  B uka
reszcie artyści niem ieccy poczynili 
w ybitne postępy i  w yraził przeko
nanie, że VI Festiwal, jjaki odbędzie 
się w  M oskwie w  1957 roku, stw ier
dzi jeszcze wyższy stopień ich m is
trzostwa. Wicemin. Abusch zapewnił 
artystów , że mogą w  swej p racy  li
czyć w  całej pełn i n a  ja k  najdale j 
idącą pomoc Niem ieckiej R epubliki 
Demokratycznej. Podniosła uroczy
stość zakończyła w pisanie się od
znaczonych do honorowej księgi 
Centr. Rady Związku Niem ieckiej 
Młodzieży Dem okratycznej,

jedno drugiemu nie robi przykrości, ani nie dokucza. Zabrałem 
raz żonę do mojego Kościoła, żeby zobaczyła jak wygląda Msza 
św. po polsku. Bardzo je j się nawet podobało, ale z przyzw y
czajenia chodzi na nabożeństwa łacińskie, do których  — jak 
mówi — bardziej się przyzwyczaiła, — pozatem do Kościoła 
polskiego jest daleka droga, — a rzym ski ma tuż pod nosem, 
więc chyba Bóg jest i w  jednym  i w drugim Kościele. Oboje 
mamy już ponad siedemdziesiąt lat i każde w sprawach wyzna
niowych idzie swoją drogą.

Jeden z księży rzymskich, niejakiś ,,oblat“-z Poznania obcho
dził nasze domy z tzw. „kolendą“. Ja mu powiedziałem, że je
stem  wyznawcą Kościoła polsko-katolickiego, a nie jego 
„owieczką“, a on mi na to, że jeśli mnie się tam podoba, to on 
nie ma nic przeciw temu. Gdy zapytał czy i  żona tam należy, 
odpowiedziałem, że na razie jeszcze nie. Pyta mnie dalej, czy 
m y się ze sobą zgadzamy, a ja odparłem, że nawet bardzo, — 
wtedy on: „To wszystko w najlepszym porządeczku!“.

Teraz trochę z moich dawnych wspomnień. Do roku 194S 
należałem do parafii rzymskiej w Źabikowie pod Poznaniem. 
Pewnej niedzieli w  salce parafialnej odbyło się zebranie, na 
którym  omawiano sprawy kościelne. Zabrałem i ja wówczas 
głos, przedstawiając sprawę Kościoła polsko-katolickiego, jak 
by to było — dobrze usłyszeć Mszę w języku  polskim. W tedy 
proboszcz rzymski, do głębi urażony, publicznie zarzucił mi 
grzech śmiertelny za samo przestąpienie progu innego kościo
ła. Twierdził, że właściwie zasłużyłem na inkwizycję i eksko
munikę. W tedy jeszcze nie zrozumiałem, co by to znaczyć mia
ło. Gdy przeciwko mnie wystąpiło kilka fanatycznych dewotek, 
ksiądz zaczął płaczliwym głosem zaklinać obecnych, by ratowali
i bronili Kościoła rzymskiego, a mnie wyrzucali ze swych do
mów. Od tego czasu postanowiłem opuścić to towarzystwo i z 
głębokim przekonaniem przeszedłem do Kościoła Narodowego, 
za co nazwano mnie „a n ty c h r y s te m T y le  miałem od siebie 
powiedzieć — młodemu zdaje się jeszcze ob. A. W. — ja stary 
siedemdziesiąt trzy lata liczący człowiek. Dziwię się tylko mał
żonce ob. A. W. która podobno zawierała ślub w Kościele pol- 
sko-katolickim, a napróżno szuka ukojenia w spowiedzi odby
wanej w  Kościele watykańskim. Moim zdaniem jest to godne 
ubolewania! Redakcji zasyłam słowa gorącego uznania i bratnie 
pozdrowienia.

Red. odpow.:

Okazuje się, że co rozsądniejsi i  głębiej w ierzący ludzie po trafią  na 
platformie wzajemnego zrozum ienia się i  ustępstw  współżyć ze sobą 
przykładnie, bez względu na w yznaniow y św iatopogląd religijny. Nie 
inaczej chyba wygląda ta sprawa w  św ietle zdrowej nauk i Chrystusa, 
k tó ry  ponad wszystfcie inne  względy — przykazał w  każdym  bez w y
ją tk u  człowieku w idzieć swego b ra ta , bliźniegot. Nie ulega wątpliwości, 
że form a, ja k ą  z p u n k tu  praktycznego w skazuje ob. O. I. z  Poznania — 
je st godna zalecenia, gdyż trudności — zdawać by się mogło niepoko- 
na lne  a w ysuw ane przez w yegzaltow ane spekulacje teologiczne — nie 
prow adzą częstokroć d a  pozytywnego skutku . T aki zdrowy napraw dę 
rozsądek a p rzy  tym  ludzkie i chrześcijańskie podejście do tego — tylko 
n a  pozór drażliw ego — zagadnienia, godne są  najw iększego uznania 
i  pochwały. W szystkim  więc, k tórzy zmaijdują się w  podobnej sytuacji, —■ 
a je s t nas takich  zapew ne spora grom adka w  naszym  środowisku, — 
odsyłam y do pięknej recepty naszego Czytelnika z Poznania.

J a k  w  każdym  środowisku, ta k  n aw e t w śród księży w atykańskich  
zdarzy się niekiedy jak iś  dobry w yjątek , k tó ry  tym  bardziej podkreśla 
przeciw ieństw o olbrzym iej w iększości swych kolegów po fachu, k tóra 
bez pewnego rodzaju  fanatyzm u czuje się  ja k  ry b a  w y ję ta  z wody — 
to znaczy jakoś „niesw ojo”, n ie  w  swoim  żywiole.
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F. F. — Zabrze

POWINNIŚCIE WRÓCIĆ DO JĘ ZYK A  ŁACIŃSKIEGO  
W LITURGII!

Od dawna już czytam Wasze — tak miłe — czasopismo. Nie 
mogę oprzeć się chęci napisania kilku uwag, jakie mi się nasu
wają. Nie istotne — przypuszczam  — jest to, czy jestem tego 
czy innego wyznania, chodzi m i nade wszystko o pewien obiek
tywizm, który staracie się w najdrażliwszych nawet sprawach 
religijnych zachować. Moim zdaniem wartoby przeprowadzić 
na łamach „Posłannictwa“ coś w rodzaju referendum czy dys
kusji co do możliwości powrotu do języka łacińskiego w  litur
gii. Wniosek swój postaram się uzasadnić:

Nie ulega kwestii, że łacina była kiedyś językiem  żyw ym
i jako taki została wprowadzona do Kościoła Zachodniego w li
turgii. Z czasem jednak język ten stał się m artwym  i nawet 
przez świat naukowy uznany jako nadający się na język „m ię
dzynarodowy“. Podobna sytuacja zaistniała również w  Koście
le, gdzie powinno chodzić o zachowanie pewnych zwrotów li
turgicznych jako niezmiennych. Jeżeli zatem Kościół polsko- 
katolicki wzoruje się niejako pod względem form y zewnętrznej 
na Kościele rzymskim, dlaczego nie wyjdzie ze słusznego zało
żenia, że łaciński język liturgiczny w niczym  nie naruszyłby 
założeń ideologicznych narodowego katolicyzmu, moim zdaniem  
zupełnie słusznych i życiowych, a więc bliższych sercu ludziom  
dzisiejszej epoki, których wiara jednak tkw i głęboko w  dalekiej 
przeszłości.

Jestem przekonany, że było by to z  pożytkiem  nawet dla 
rozwoju Kościoła, a przy tym  zachowaną byłaby jedność pod 
względem języka liturgicznego w całym Kościele chrześcijań
skim na Zachodzie, niezależnym jurysdykcyjne od Watykanu. 
Naród nasz polski głęboko jest przywiązany do starej wiary
i tradycji, i niewątpliwie ta forma stała by się bliska wielu — 
śmiem twierdzić — tysiącom ludzi, którzy uczęszczając do Koś
cioła polsko-katolickiego, odnaleźli by w  nim  pewne rzeczy, 
do jakich się przywiązali, zwyczaje w  których się wychowali, 
a przy tym  czując się ludźmi dzisiejszej  epoki — w  niczym  
nie naruszali zasad prawdziwej wiary.

Niechaj wreszcie W y wskażecie właściwą drogę, prowadzącą . 
do właściwego celu przez połączenie się obu pokrewnych sobie 
Kościołów — staro-katolickiego i polsko-katolickiego w jeden  
wspólny Kościół katolicki, niezależny jurysdykcyjnie od R zy
mu. Można by wiele pisać na ten temat, bo problem ten na
prawdę jest aktualny i bardzo ważny. Wszak w jedności siła, 
a nam tułaśnie tej jedności i dyscypliny tak bardzo potrzeba. 
Samor„Posłannictwo“ jako czasopismo miesięczne, a niekiedy 
nawet dwumiesięcznik — jest bardzo pożyteczne i wartościowe, 
ale niezależnie od tego dobrze by było mieć pozatem jakiś ty 
godnik w  cenie groszowej np. pod ty tu łem  „Polski Katolik“ 
lub tp.

Red. odpow.;

Na tem at języka liturgicznego — łacińskiego i  polskiego — szeroko 
’ w ypowiadaliśm y się już n a  łam ach „Posłannictw a” oraz w  innych p u 
blikacjach. Sądzimy, że dostatecznie jasno naśw ietliliśm y ten  problem  
i uzasadniliśm y swe stanowisko, p rzem aw iające raczej za utrzym aniem  
wprow adzonej przez Kościół Narodowy zasady posługiw ania się w  li" 
tu rg ii językiem  polskim  — jako  zrozum ianym  dla szerokich rzesz w ier
nych. Niem niej jednak  obiektyw nie poddajem y treść W aszego lis tu  pod 

..osąd szerszego grona -ludzi zain teresow anych tym  zagadnieniem , zw ła
szcza, że lis t Wasz n ie  je s t bynajm niej w y jątk iem  i  często spotykam y 

's ię  z bardziej lub mniej uzasadnionym i głosam i w  spraw ie pójścia na 
ustępstw a w  tej dziedzinie. >

' Że swej strony pozw alam y sobie zwrócić uw agę n a  to, że conajm niej
■ dziwnym  wydaw ać by się m usiał • fak t naw ro tu  do przezwyciężonego 
. już n ie jaka przesądu, jakoby w litu rg ii kościelnej w ażniejszym  być 
miało przyw iązanie dd sam ego — obcego zresztą — brzmienia, ta jem ni-

Rzeczy ciekawe

STATKI RZECZNE Z ALUMINTJM

Budapeszt. Dzienniki w ęgierskie i 
austry jack ie donoszą, że na W ęgrzech 
stocznie rzeczne produku ją obecnie 
z alum inium  różnego typu  s ta tk i 
żeglugi śródlądow ej, poczynając od 
k a jak a  aż do wielkiego parow ca 
rzecznego. P rodukcja alum inium  w 
całych W ęgrzech jest w  pełnym  roz
woju. K onstruktorzy statków  pod
noszą, że alum inum , k tó re  je s t w iel
ce odporne na rdze, m a tę  w ielką 
zaletę, że przez sw oją lekkość poz
w ala każdem u statkow i n a  wyzys
kanie tej w łaściwości dla zwiększe
n ia tonażu ładunków . K onstruktorzy 
zapew niają, że sław ne w  Europie 
w ęgierskie jezioro B alaton już W 
przyszłym  roku szerokim  rzeszom 
wczasowiczów użyczy rozkoszy wy
korzystania w  pełni nowych alum i
niowych statków . Może nasze pol
sk ie stocznie pójdą śladam i W ęgier?

DLACZEGO RZĄD N.R.F. NIE JEST
ZAINTERESOWANY PEWNYM 

FILMEM?

Berlin. Dzienniki N.R.D. donoszą z 
oburzeniem  ale i równocześnie z 
uśm iechem  politow ania, że rząd 
A denauera w ydał ostatnio zarządze
nie, zabran ia jące kategorycznie w y
staw ien ia w  Niemczech Zachodnich 
japońskiego film u „Dzieci z H iro- 
szym y”, tłum acząc się, że w  pokazie 
tego film u nie jest w  najm niejszym  
naw et stopniu zainteresow any. Dla 
łatw iejszego w ytłum aczenia się przed 
społeczeństwem  zachodnio-niem iec- 
kim  podał rząd  boński, że film  ten 
bezpośrednio po konkursie w  Canns, 
na k tórym  naw iasem  mówiąc uzy
skał jedną z pierw szych nagród, zo
sta ł zabroniony w  całych Stanach 
Zjednoczonych A m eryki Północnej. 
Jesteśm y wielce ciekawi, w  jakim  
procencie rząd  boński otrzym ał zw rot 
zużycia w azeliny wobec TJ.S.A.?

25 LAT WALKI Z CIEMNOTĄ I
FANATYZMEM RELIGIJNYM

W styczniu przyszłego roku  przy
szłego roku  przypada 25 lecie na 
szego w ydaw nictw a pt. «POSŁAN- 
NICTWO». Okres ćwierćwiecza nie 
w ypełnia bynajm niej całokształtu 
n ieustępliw ej w alki ze złem i za
kłam aniem , jak ie  panoszy się w 
Kościele chrześcijańskim , zwłasizcza 
u  nas w  Polsce w  tym  sam ym  bo
w iem  czasie przypada 35 rocznica 
pierwszego naszego organu o fic ja l
nego pt. «POLSKA ODRODZONA®.

N um er styczniowy naszego pism a 
poświęcony specjaln ie w spom nie
niom  oraz krótkiej, naszej wzniosłej 
w alk i o p raw dę relig ijną o raz pos
tępow ą m yśl społeczną, którym  

. p rzede w szystkim  poświęcone są 
łam y ^POSŁANNICTWA*
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Uderzając siekierą w diabła 
ża lił sąsiada. Ciemnota i zabobon 

przyczyną morderstwa
We wsi Wola Bystrzycka, 

pow. Łuków, zdarzył się wstrzą
sający wypadek, który świadczy
o tym, do czego mogą doprowa
dzić ciemnota i uleganie zabo
bonom.

Przy drodze znajduje się tam 
2-metrowy kopiec, usypany - 
jeszcze przed stu laty. Kiedyś, 
dawno temu, zaczęto opowia
dać, że miejsce to nawiedza... 
diabeł. Nawet i teraz nie brak 
łatwowiernych ludzi, którzy da
ją posłuch tego rodzaju bezsen
sownym opowieściom.

Jeden z miejscowych gospo
darzy, 53-letni Leon Czyżak, 
który wierzył w  te brednie, 
przechodząc w nocy obok kopca 
uległ złudzeniu, iż widzi diabła. 
Czyżak próbował zaklać, gdy 
jednak „zjawa“ zbliża się do 
niego, zupełnie nieprzytomny z 
przerażenia uderzył w nią sie
kierą i uciekł. Na drugi dzień 
okazało się, że w ten sposób za
bity został rolnik Stanisław Ja 
siński, który niósł na plecach 
wiązkę słomy. Morderstwo bę
dące tragicznym skutkiem za
bobonu, wywarło wstrząsające 
wrażenie w całym powiecie.

Sąd Wojewódzki w Lublinie 
na rozprawie w dniu' 23 bm. 
skazał Leona Czyżaka na dwa i 
pół roku więzienia. W uzasad
nieniu wyroku Sąd wziął pod 
uwagę niski poziom umysłowy 
skazanego, m. in. brak podsta
wowego wykształcenia, wpływ 
środowiska oraz uleganie zabo
bonom. &

Przytaczając tą wiadomość, 
podaną przez jedną z gazet sto
łecznych (Ekspress Wieczorny
— Nr. 201, 24/VIII/1955) prag
niemy zwrócić uwagą na fakt, 
iż w procesie tej ofiary religij
nego fanatyzmu pominięto 
głównego winowajcą tej okrop
nej zbrodni, w ynikłej na tle 
zaślepienia wyznaniowego, a 
mianowicie tego księdza, który ■ 
swoimi „autorytatywnymi nau
kami“ wmówił owemu chłopu 
diabła. Niemniej uważamy, iż 
wypadek ten mimo swego tra
gizmu kwalifikuje się właśnie 
do naszej rubryki „osobliwoś- 
ci“, by bawiąc Czytelników, 
uczyć ich jednocześnie, jak bar
dzo prawdziwej religii szkodzą 
wszelkiego rodzaju zabobony.

i
czych słów, aniżeli zrozum ienie Ich sensu, że w  te j dziedzinie przezwy
cięży raczej zdrowy rozsądek, — że ustąpić m usi bezm yślne bełkotanie, 
do któregośm y się tylko niesłusznie przywiązali. Czyż napraw dę nic nie 
pow inna nas obchodzić treść naszej modlitwy, będącej przecież rozmo
w ą z isamym Stwórcą? Czyż zwolennicy łaciny w litu rg ii — o ile oczy
wiście nie są m iłośnikam i tego klasyczengo* języka — nie szukają przy
padkiem  w religii li tylko m artw ego obrzędu i niezdrow ych sen tym  an- 

. tów  na w skroś uczuciowych? Zresztą niechaj na ten  tem at wypowiedzą 
się szczerze sami Czytelnicy.

Co do połączenia się dwóch Kościołów, o- jak ich  wspominacie, — jes
teście w  błędzie, gdyż Kościół «polsko-katolicki*, «Narodowy»i «Koś- 
ciół S tarokatolicki w  Polsee» to jedno1 i to samo w yznanie, pierw sza na
zwa — oficjalna — określa charak te r program ow y tego w yznania, d ru 
ga ideologiczno-historyczny, trzecia natom iast .konfesyjny, dzięki k tó re 
m u Kościół ten  je s t w  b ratn ie j łączności z innym i w yznaniam i chrześ
cijańskim i n a  całym  świecie.

N. N. — Tuchola

W CZYIM INTERESIE D ZIA ŁA JĄ NIEKTÓ RZY KSIĘŻA?

Od niedawna, bo dopiero od lutego br. stałem się stałym czy
telnikiem posłannictw a“ oraz sym patykiem  Narodowego Koś
cioła. Znałem Kościół ten jeszcze z czasów przedwrześniowych
i często z  ciekawości zachodziłem na polskie nabożeństwa w 
swoim rodzinnym mieście...

Obawiam się, że swoim oświadczeniem, iż jestem  dziś bez
wyznaniowym  — zrażę Was do siebie. Mimo to piszę do Was i 
zwierzom się w niektórych sprawach. Osobiście chcę przy tym  
nie wiele, bo tylko prawdy i sprawiedliwości. Piszę więc bez 
względu na swoje osobiste przekonania oraz doktrynę głoszoną 
przez Kościół polsko-katolicki, gdyż od chwili przeczytania 
pierwszego numeru „Posłannictwa“ z powodu naprawdę rze
czywistego stawiania w nim spraw na pozór drażliwych moja 
sympatia — nie wiara — jest po stronie zespołu redakcyjnego... 
Często czytając od początku do końca to pismo — podziwiam  
realność i odwagę z jaką głosicie swą ideologię. Argumenty  

. przedstawione w artykułach są niewątpliwie przekonywujące i 
prawdziwe. Często w rozmowach z ludźmi praktykującymi, bez 
względu na ich wyznanie, w  sposób delikatny, aby nie obrażać 
ich uczuć, staram się im  udowodnić i przekonać o niesłuszności 
zaślepienia i krótkowzroczności wobec postępowania Watykanu 
w stosunku do naszego narodu i państwa. To samo dotyczy 
niektórych księży rzymskich.

Próby tych rozmów opieram na przeczytanych artykułach, i 
przyznam, że coraz częściej rozmówcy moi zgadzają się ze mną, 
a nawet chętnie czytają użyczone im  przeze mnie egzemplarze 
„Posłannictwa". Przyznają mu rację w stosunku swoim do pa
pieża jednak się nie zmieniają. Wiem i rozumiem, że nie może to 
nastąpić tak szybko po jednorazowym, czy kilkakrotnym  nawet 
czytaniu tego czasopisma. Ale mam chociaż satysfakcję, że oso
ba taka po każdej rozmowie i czytaniu zbliża się do prawdy, po
znaje rzeczywiste oblicze W atykanu i zakulisowe życie niektó
rych księży rzymskich. Znam jednego takiego osobiście, który  
uchodzi nawet za dobrego proboszcza. Jego parafianie na naj
mniejsze skinienie gotowi są pójść za nim  w  ogień. Nie negują 
tego bynajmniej, gdyż uważam to za formę zewnętrzą ich 
przywiązania do wiary oraz jej krzewiciela.

Nie mogą się jednak pogodzić z tym , że rozmawiając z  jego 
parafianami — odkrywałem niektóre prawdziwe fakty  z  jego 
życia. Ludzie ci przy następnym spotkaniu dosłownie mnie omi
jali. A  przecież mówiłem im  tylko prawdą! Dzięki Wam mogą 
prawdę tę tylko potwierdzić a więc iż ksiądz ten był, jest i 
chyba pozostanie nie tylko wrogiem naszego ustroju, ale i wro
giem nauki Chrystusowej. W czasie okupacji przebywałem w  
Grudziądzu. Już w tedy usłyszałem o stanowisku, jakie wzglą
dem okupanta zajął ów ksiądz, słuchając spowiedzi tylko po
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niemiecku, kazania wygłaszając tylko w tym  języku okupanta, 
a nawet w rozmowach na plebanii czy w szpitalu odwiedzając 
chorych Polaków — swoich parafian — kazał mówić do siebie \ 
tylko po niemiecku. Chociaż mówiono do niego po polsku, zaw
sze odpowiadał w języku obcym. W drodze awansu został prze
niesiony do Sopotu, gdzie przebywał do chwili wyzwolenia kra
ju spod okupacji. Brat jego był oficerem w administracji Wehr
machtu w Grudziądzu, a obecnie przebywa w Niemczech Za
chodnich.

Po wojnie ksiądz ten został skierowany do parafii w  Więc
borku, gdzie będąc przypadkowo — dowiedziałem się o tym  z 
przykrością. Wyłącznie dla ciekawości poszedłem do kościoła, 
by mu się przypatrzeć. Ludzi w kościele było pełno, modlili się
i słuchali z przejęciem tego, czego ich proboszcz nauczał. A mó
wił dość ,,ciekawie“, w tym  mniejwięcej sensie, że „u nas gos
podarka coraz bardziej podupada, wydajność z hektara się 
zmniejsza, —- ale w Ameryce są dopiero dobre plony, gdyż na
wet zboże się zatapia lub pali, bo jest aż nadmiar. Dzieje się 
tam tak dlatego, ponieważ tam  ludzie wierzą w  Boga!“ To w y
stąpienie owego księdza o charakterze nawskroś politycznym  
dało mi obraz prawdy o nim zasłyszanej jeszcze w Grudziądzu. 
Czytając lipcowy numer „Posłannictwa“ na str. 233 znalazłem 
jeszcze garść ciekawych szczegółów o tej aspołecznej jednostce. 
Gorycz mnie ogarnia, że jego zachowanie się w  czasie okupacji, 
powojenne wystąpienia z ambony, jego działalność z przed 1939 
roku w Tarpie k. Grudziądza i w samym Grudziądzu nie w y 
starcza dla Kurii pelplińskiej do usunięcia go z zajmowanego 
stanowiska publicznego...

Dla zespołu redakcyjnego przesyłam najserdeczniejsze życze
nia dalszej owocnej pracy w głoszeniu prawdy o sprawach reli- 
nych, kościelnych i.pewnej części kleru. Lubię prawdę, i za jej 
głoszenie Was szanuję oraz obdarzam sympatią.

Rad. odpow.:

Bardzo się cieszymy, że chociaż różni nas zasadniczy św iatopogląd, to
jednak  um iłowanie praw dy i spraw iedliw ości społecznej, jak  również 
głębokie przyw iązanie do naszej Ludowej Ojczyzny — m am y wspólne. 
Nasz w zajem ny stosunek je s t klasycznym  przykładem  tego, jak  w ła
ściwie kształtow ać się pow inny stosunki obyw ateli jednej Ojczyzny 
oraz ludzi m iłujących pokój i postęp n a  całym  świecie, chociażby róż
niło ich wyznanie. Nie drażniąc się bowiem naw zajem  subtelnościam i 
różnic w  pojm ow aniu pew nych zagadnień n a tu ry  relig ijnej czy filozo
ficznej, potrafim y znaleźć szerokie pole da w spólnej i w artościowej, 
a przy tym  twórczej w spółpracy około dobra naszych bliźnich.

Pociesza nas również fakt, iż m ateria ły  zaw arte  w  naisizym czasopiś
m ie służą W am _dd prow adzenia rozm ów i dyskusji n a  tem aty, w  du 
żym jeszcze stopniu żywo absorbujące większość naszego społeczeństwa. 
Potrzeba wszakże, by poznali ;z tej dziedziny możliwie najw ięcej praw dy, 
k tóra nie zawsze T n ie  koniecznie musi przem aw iać n a  korzyść w yzna
wanego przez nas — ludzi w ierzących —- św iatopoglądu. P rzekonani je s 
teśmy że w  drodze do praw dy i w alce o spraw iedliw ość — w ypełniam y 
swój zasadniczy obotwiązek zarów no religijny, jak  i  społeczny, — i d la 
tego za żadną cenę nie chcielibyśm y z drogi naszej zboczyć z takich  czy 
innych względów n a tu ry  p rak tyczne i. Prosim y o dostarczenie nam  resz
ty  przyobiecanych m ateriałów , byśm y mogli naśw ietlić dostatecznie 
w iadom ą sylw etkę spoełcznego szkodnika.

j UWAGA CZYTELNICY 
1 « P O S Ł A N N I C T W A  »
aH
i Szczegółowy spis treści oraz autorów 
1 2 rocznika 1955 naszego czasopism a 
I ukaże się osobno wraz z numeremhi

następnym!
w*
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ODPOWIEDZI 
REDAKCJI
Z. I). — Włocławek

Z apytuje: „Czyn Ja n  Apostoł i 
J a n  Ew angelista — to ta  sam o oso
ba?” — Oczywiście, że to jeden i 
sam  człowiek, syn  Zebedeusza i Syl- 
ome, b ra t Jak u b a  starszego oraz 
„um iłowany uczeń C hrystusa”, k tó 
rem u um ierający na krzyżu Jezus 
oddał w  opiekę sw ą m atkę — M ary
ję. M ieszkała zrazu w  Jerozolim ie, a 
potem  w  Efezie. W czasie p rześla
dow ań w ygnany na wyspę Patm os, 
gdzie napisał swą A pokalipsę Zm arł 
w  bardzo podeszłym  w ieku — i w y
jątkow o — śm iercią natu ralną. 
Ew angelię swą napisał najpóźniej i 
n ada w szystko p ragnął udowodnić 
bóstwo Chrystusa. Pozatem  pozos
ta ły  po nim  trzy  listy, włączone do 
„kanonu” Pism a św. Nowego Tes
tam entu.

W edług nauk i Kościoła katolic
kiego szafarzam i — czyli udziela-' 
O-ącyim niek tórych  Sakram entów  
mogą być osoby świeckie. Chrztu, 
udzielić może każdy bez. w y ją tku  
człow iek,' m ający in tencję działać 
zgodnie w  w olą Kościoła. Podobnie 
Sakram entu  M ałżeństwa udzielają 
sobie naw zajem  współmałżonkowie, 
a ksiądz ty lko w  im ieniu Kościoła 
związek ów oraz ślubną przysięgę 
błogosławi. TegO' samego naucza 
Kościół rzym ski. — Do innych 
spraw , poruszanych w  liście jesz
cze pow rócim y w  swoim  czasie, gdyż 
zagadnienia te  kw alifiku ją  się do, 
szerszego omówienia.

D. R. — Włocławek
Ponieważ wiele py tań  zaw artych 

w  W aszym liście pokryw a siię z in 
nym i pragniem y tu ta j tylko zapew
nić, że do spraw  takich  jak  pocho
dzenie kapłańsitwa w‘ Kościele 
chrześcijańskim , kw estia ilości Sa
kram entów  ustanow ionych przez 
Chrystusa, problem  udzielania 
Chrzitu nieletnim  dzieciom i •wycho
w yw anie pew nych ludzi li tylko w 
duchu jednej denom inacji w yzna
niowej i k ilk a  innych jeszcze — 
jeszcze n iejednokrotnie będziemy po
w racali n a  lam ach naszegoi pisma. 
Są to jednak  spraw y w ym agające 
obszerniejszego om ówienia i d la te
go odkładam y je  do następnych n u 
merów, w v których om awiać będzie
my, przynajm niej niektóre z nich, 
w sposób szczegółowy z w łaściwym  
naszem u pism u ośw ietleniem  rze- 
czoiwym tych spraw  religijnych.
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nieehać pisania, jgroroctw, którychJ. Z. — Brzoza Królewska

Fakt, że w  taik późnym. w ieku  i 
mimo niesłychanych szykan dozna- 
naw anych ze stromy członków swej 
roidziny — jednak  trw acie w  silnym  
przyw iązaniu do Spraw y Kościoła 
Narodowego, mówi doskonale o tym  
ile w ew nętrznych walorów  musi 
mieć ten  k ierunek  w yznaniow y dla 
szczerego kato lika i Polaka},, B a r
dzo ubaw ić musi każdego m yślące
go człowieka sytuacja, jaka. n ie jed
nokrotnie w ytw arza się  w  Waszym 
środowisku, kiedy to  młcłdsi zaro
zum ialcy chcą w  sipraiwach w iary  
pouczać w iekiem  pochylonego s ta r
ca. Zupełnie podzielamy Wasze zda
nie, że co innego nauka katechizm u
— nieco tylko poszerzona na teologii 
w  Sem inarium  Duchowym, a  co in 
nego wiekowy un iw ersy te t ży- 
crijowy, jakaście przeszli. X dlatego 
słusznie oburza W as fak t: „mój 
w nuk Zygm unt je s t zaledwie trzeci 
rok księdzem  (oczywiście rzym sko
katolickim), m a 25 czy 26 lat, i chce 
mnie 85-letniego starca pouczać w  
spraw ach katolicyzm u!”

B. K. — Warszawa

W szystkie nadsyłane przez W as m a
teria ły  redakcyjne, noszące raczej 
ch a rak te r k ronikarski, ęzy pam ięt
n ika z czasów Polski m iędzyw ojen
nej, skrzętnie grom adzim y po to, by 
w  swoim czasie wszystko to zebrać, 
odpowiednio usystem atyzow ać i opu
blikować na łam ach „Posłannictw a” 
Ponieważ wiele serca sam i przyło
żyliście do budowy Kościoła N aro
dowego w  Polsce, zwłaszcza w  Pol
sce centralnej, tym  ciekawsze będą 
Wasze w spom nienia z: la t  sanacyj
nego reżimu, kiedy to możnia było 
bezkarnie dopuszczać się najróż
niejszych gw ałtów  na duchowych i 
w iernych naszego w yznania. Bardzo 
prosilibyśm y o zebranie odpowied
nich zdjęć pam iątkow ych, choć w 
pew nym  stopniu 'ilustru jących W a
sze wspomnienia.

F. P. — Zagórze

Ani na chw ilę nie w ątpim y, iż po
wodujcie się najlepszą wolą, nie
mniej zmuszeni jesteśm y szcaerze 
Was zepewnić, że szczgólne Wasze 
posłannictwo w  dziedzinie m iędzy
wyznaniowej •— naszym  przynaj
m niej zdaniem  •— nie je s t pocho
dzenia nadprzyrodzonego. . Pewne 
akcenty chorobliwego m esjanizm u 
oraz paradoksalnie dorady dla k iero
wnictw a Kościoła — uw ażam y za 
„pom ylone w  adresie”. Nic więc 
dziwnego, że z naszego p u n k tu  w i
dzenia uw ażaliśm y za w skazane 
umieścić je na łam ach nasizego p is
ma, ale z  całą p rem edytacją tylko 
w  „Kąciku hum oru  i osobliwości”. • 
Radzimy zająć się praktyczniejszą 
dziedziną życia codziennego, a za-

zapew ne m kt nie zechce czytac.

J. K. — Brześć Kujawski

Użala się O byw atelka n a  dyskry 
m inacyjne trak tow anie jej przez 
pewnych księży, n ie  chcących uznać 
Je j m ałżeństw a cywilnego. S k rupu
ły oraz wątpliwości, jak ie  się stąd 
rodzą, radzim y uważać za zupełnie 
bezpodstaw ne i n ieuzasadnione żad
nym i względam i rozumowymi, 
praw nym i an i tym bardziej relig ij
nymi. Postępow anie niektórych 
księży w  tym  względzie jest po> 
prostu  niegodziwe i niem oralne. 
Chcemy O byw atelkę zapewnić, że 
należy ściśle rozróżniać między 
Bogiem, naszym  Stw órcą di Ojcem 
Niebieskim  a  doktrynam i poszcze
gólnych lodzi, którzy nakazują nam  
tak  czy inaczej tego Boga pojm o
wać. Ju i( n ie jednokro tn ie p isaliś
my o tym , że jeden je s t Bóg, ale 
dróg do niego w iodących jest b a r
dzo wiele, stąd  rozm aite religie, 
czyli sposoby łączenia się  ludzi z 
Bóstwem. Co innego znowu Kościół
— nauczyciel p raw  religijnych, 
zwłaszcza etycznych, a co in 
nego k le r —i nie jako  będący 
aparatem  urzędniczym  danego 
w yznania. Jesteśm y przekonani, i 
że Bóg 'napew no  je st m ądrzej- j 
szy i lepszy od w ielu  tzw. sług Koiś- 
cioła, czyli po  p rostu  księży, i d la
tego n ie  należy zbytn ia obawiać się 
gróźb i wykMnań, płynących z ust 
kapłańskich, k tó re  w  gruncie rze
czy są  oczywistym zaprzeczeniem  
w iary  w  Boga i  w ielkiej religii, ale 
pociągnięciem czysto ludzkim  w y
pływ ającym  z najniższych in styn 
któw  i pobudek słabegoi człowieka.

„Leon” z Torunia

Pod takim  pseudonim em  usiłu je 
nas zastraszyć nie tylko groźbą p a
pieskiego piekła, ale naw et „sank
cjam i doczesnymi” . Pod koniec siwe
go lis tu  niedw uznacznie wyraża n a 
dzieję, że pod wpływem  „tego! os
trzeżenie naw rócim y się na praw
dziwą w iarę” ojca świętego”... Autor 
tego lis tu  nie po trafi ukryć nieza
dowolenia i goryczy, że „czasy się 
Obecnie zm ieniły ii n ie  może być 
zakazana działalność Narodowego 
Kościoła, jak  to było „m ądrze zro
bione za czasów daw nej Polski”. 
Cołość nadaw ała by się raczej do 
rub ryk i osobliwości i hum oru, ale 
z uwagil n a  (brak jaikEegoktolwiek 
sensu i poczucia hum oru n a w e t. do 
tego) działu się nie nadaje. Ze swej 
strony  radzim y nadal „modlić się 
gorliw ie o nasze naw rócenie...”, 
w szak «złe nie śpi» — m ówi p o l
skie przysłowie — i może ktoś z nas 
na s ta re  la ta  isto tn ie zbaranieje. 
Zapewniam y jednak, że ja k  na razie 
nikom u z naszego środowiska cho
roba „naw racania się n ie  zagraża.

C. K. — Grudziądz

Doceniamy chęć przyjścia nam  z 
pomocą w  dostarczan iu  .artykułów, 
niem niej zmuszeni jesteśm y odmó
wić opublikow ania nadesłanych 
rzeczy, gdyż absolutnie nie nadają  
się do tego rodzaju  pism a. P rag 
niemy utrzym ać zdrowy, postępo
wy, szeroko ogólnie-ehrześcdjański 
ton „posłannictw a”, i  dlatego w ła
śnie karm elkow e cudacznych histo
ry jek  umieszczać n ie będziemy. 
Wychodził kiedyś przed w ojną tak i 
osobliwy m iesięcznik w  N iepokala
now ie i  dzdisaj słuszne uznano, że 
szkoda pap ieru  i farby  d rukarsk ie j 
na tego rodzaju baśnie.

O. A. — Grudziądz

Coś bardzo podobnego mieliśmy 
już w  ubiegłym  roku, a w iąc nie bę
dziemy się powtarzali.. Na szereg py 
tań  z dziedziny biblijnej odpowiemy 
w  jednym  z następnych num erów  
w  dziale na ten  cel przeznaczonym. 
Niem niąj nosim y się z zam iarem  
wprow adzenia nowego zwyczaju, a 
m ianowicie publikow ać będziemy 
sform ułow ania poszczególnych za
gadnień zakończonych znakiem  za
py tan ia — po to, by sam i Czytel
nicy, zainteresow ani tym i spraw am i 
względnie bardziej od n as kom pe
ten tn i w  danej dziedzinie mogli 
swobodnie się w ypowidać na dany 
tem at. Dzięki tem u „Posłannictw o” 
zrobi nowy krok naprzód w  drodze 
d a  wolnej trybuny  d la  ludzi w ie
rzących różnych ugrupow ań kon
fesyjnych, nie przestając być orga
nem  polskiego, narodowego kato li
cyzmu, k tóry  pragnie skupić możli
w ie najw ięcej Polaków  w ierzących 
w  jednym  Kościele Narodowym, 
gdzie stan ie miejsca dla wszystkich, 
bez względu na drobne różnice dog- 
m atyczne-liturgiczne.

Z. S. — Honiatyn

W jednym  z ostatnich sw ych li
stów  do. R edakcji piszecie ładnie:

„Aby spraw y religii u jąć sp ra
wiedliwie, należy nam  tak  działać 
W naszym, życiu codziennym, by 
wyszło z tego, że wierzym y w  Bo
ga, k tóry  jest Miłość i Spraw iedli
wość! Obecnie św ia t je s t mocno 
pcidzielany n a  w rogie sobie obozy, 
jedn i chcą nowej wojny, to n i w al
czą nieustępliw ie by zapanow ał 
trw ały  pokój na ziemi... Można po
wiedzieć, że ci co chcą pokoju — 
czy o tym  wiedzą, czy też nie, ale 
napewno sto ją  po stronie praw dzi
wego Bcjga miłościi. N atom iast cii 
co dążą do wojny, chociażby obw ie
sili s ię  krzyżam i i udaw ali św iętych
— podobni są do diabła, w  m yśl n a 
uki św. Paw ła, k tóry  mówi, że s ta 
rego św iata bogiem je st diabeł!... 
Kościół Boży, Kościół chrześcijań
ski pow inien być zbudow any na 
praw ach  ekum enicznych, i tak i no
w y kościół musd kcpieczlnie (doło
żyć swej ręki, by każdy rozum ny i 
szczery jego członek albo w yznaw 
ca w ykonyw ał wolę swojego Ko
ścioła, k tó ra  m usi być jednocześnie 

! w olą samego Boga, k tó ry  zno^wu
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je s t Miłością, Sprawiedliwością i 
i Pokojem!... Czyńmy tedy wszyscy 
uczynki pokoju, abyśm y życiem 
naszym poznali praw dziw ego Bo
ga, a nasze życie pełne pokoju  i 
spraw iedliw ości .będzie nsaijsilniej
szym dow odem ,. że Bóg istnieje, że 
je s t Miłość, Sprawiedliwość i Poi- 
kój!” Trudno nam  coś od siebie do
rzucić do tego swoistego, ale jakże 
silnie przem aw iającego w ykładu 
Chrystusowe]) Teologii, chrześcijań
skiej filozofii, 
życia.

J. S. — Wloolawek

Chcecie dorzucić garść swych 
uwag do ogólnej dyskusji n a  tem at 
m iłowania Boga w prost lub pośre
dnio, za pomocą m iłow ania żywego 
bliźniego. Twierdzicie: >,Osobiście 
sądzę, że skoro nasz um ysł pojął 
Boga jako  Nieskończoną Dobroć i 
Miłość — to je st również możliwe 
jako takiego Goi ukochać. Takie u- 
czucie będzie chyba też pewnego 
rodzaju miłością, może n aw e t głęb
szą, choć mniej intensyw niejszą, 
ale w  każdym  razie inną  oid miłości 
jaką m amy do stw orzeń”. — Nie 
ulega wątpliwości, że rodzaj te j m i
łości z n a tu ry  sw ojej je s t inny, gdyż 
A (pojbudka kochania je s t zupełnie 
inna i przedm iot w prost n iepropor
cjonalny i w iele jeszcze innych na 
się składa współczynników. Nie słu
sznie w szystkie te  uczucia nazyw a
m y jednym  określeniem  „miłość ’. 
A le z drugiej strony prosim y zau
ważyć, że w łaśnie cały szkopuł po
lega na tym, że absolutną niem ożli
wością je s t nam  ludziom, żyjącym  
tu ta j na ziemi pojąć czy poiznać Bo
ga w  sposób doskonały, jak  tw ie r
dzicie. Sam  św. Paw eł powiada, że 
teiraz widzimy jakboy w e mgle, 
przez zwierciadło*, a 'dopiero potem 
„tw arzą w  tw arz”. W tedy istotnie 
będzie zupełnie inna spraw a.Tw ier- 
dzimy raz  jeszcze, że absolutną 
niemożliwością jeśt pokochać Boga- 
Ducha w prost, ponieważ nie możli
w ym  je st Jego poznanie, czy jak  to 
nazwaliście w  sw ym  liście „pojęcie 
Boga!” My sobie możemy tylko- Bo
ga tak  czy inaczej wyobrazić —- po 
ludzku oczywiście — i w tedy m oże
my pokochać nie Boga takim  jakim  
jest, ale ty lko tą  naszą wyobraźnię, 
ten  nasz ludzki w izerunek, przez 
nas stworzony, jakże często- na n a 
sze ludzkie podobieństwo z całym  
balastem  naszych ludzkich nam ię t
ności i słabości.

I dlatego słusznie zakończacie 
swój lis t nieco rozsądniejszym  po
dejściem: „Można się ostatecznie 
zastanowić nad kw estią, czy można 
kochać niewidzialnego Boga wprost, 
Boga, k tóry  będąc n aw et-sam ą n ie
skończoną Dobrocią i M iłością — 
nie p rzesta je  być' dla nas ludzi ty l
ko  pewnego rodzaju  abstrakcją... 
A le zapytuję z kolei, czy można ko 
chać kogoś ze strachu  przed karą, 
lub w . nadziei na o trzym anie n a
grody? Moim zdaniem  pytanie ta 
k ie jest sam o w  sobie absurdem ! A 
jednak  okazuje siej, że  w  pojęciu 
rzym skich paroieży je s t to w łaśnie 
nie tylko możliwie, ale naw et na-

I kazane pod grzechem, bo inaczej zo
stanie w yklęty. Papież bowiem In 
nocenty X III w  swoim brew e z dnia
12 m arca 1699 roku potępił z książ
ki ks. Fenelona m. i. następujące 
zdanie: „Istn ieje trw ały  s tan  m iło
ści Boga, do' k tó re j nie jest domie
szana żadna pobudka osobista, w 
której, n ie  uczestniczy ani obawa 
kary , ani pragnienie nagrody — i 
Bóg m iłowany je s t w yłącznie ze 
względu na Niego Samego” — (Her- 
genro ther — Rist. K ła Katol. tom 
XIV s 45). —  Nie bez słuszności za
uw ażacie w  zakończeniu swego- lis
tu, iż ten ostatn i w yjątek  doskonale 
nadaw ałby się do naszego „K ącika 
osobliwości”.

T. D, — Kraków

Nie Wy pierw si zwracacie się do 
nas z podobnym i pytaniam i. I cho
ciaż dosłownie znudziło- się nam  już 
odpowiadanie zawsze na jedno i to 
samo> pytanie, to jednak  w  zrozu
m ieniu ważkości przeżyć w ew nę
trznych i w ątpliwości rodzących się 
w sum ieniu człowieka wierzącego, 
raz jeszcze pow tarzam y, że p ry w a t
ne nauczanie pewnej części k leru  
w atykańskiego o nieważności ślu
bów  cywilnych, zaw ieranych w 
Urzędach S tanu Cywilnego, jest 
zwyczajnym  kłam stw em , a naw et 
grzechem, gdyż w prow adza to n ie 
słusznie zam ęt w  pojęciach re lig ij
nych poszczególnych obyw ateli i 
fa łsz y w e  tłumaczy jasne zupełnie 
zagadnienie, form aln ie ujęte naw et 
przez rzymsko-katolickie prawo 
kanofciiczne, mówiące najwyraźniej, 
że każdy związek małżeński zaw ar
ty przez ludzi w ierzących-chrześ- 
oijan tym  sam ym  s ta je  się dla nich 
Sakram entem , a  więc czymś w aż
nym  w  sumieniu! K to mówi ina
czej jest zwyczajnym  kłam cą i nie 
należy go w cale słuchać, gdyż po
przez kościelne kadzidło i święconą 
wodę przem aw ia zawsze judaszow- 
ski mieszek ze zdradzieckim i s reb r
nikam i. Podobnych sług św iątyni 
C hrystus już dw a tysiące la t  tem u 
knutem  wypędził ze św iątyni je ro 
zolimskiej w ym aw iając im publicz
nie, iż z „domu Ojca Niebieskiego 
uczynili jask in ię zbójców!” Czy nam  
godzi się postąpić inaczej i dzisiej
szych faryzeuszów nazyw ać b a r 
dziej eufem istycznie, popraw iają 
tym  sam ym  M istrza z N azaretu?

G. T. — Łódź

Wasze żale są niesłuszne i zupeł
nie nieuzasadnione, gdyż stanowczo 
za mało — być przyw iązanym  do 
Kościoła i chodzić n a  nabożeństwa, 
by takie postępow anie m iało kw a
lifikować kogoś na stanow isko du
chownego. Naszym , zdaniem  nie
zbędne jest pozatem  wyższe w yk
ształcenie, poprzedzone tzw. egza
m inem  dojrzałości i conajm niej 
czteroletnim i studiam i filozoficzno- 
teologicznymi. I tej zasady się moc
no trzym am y, przynajm niej o,d pe
w nego czasu, gdy i naszem u w yzna
niu umożliwiono odbywanie studiów  
wyższych n a  Chrześijcańskiej A ka
demii Teologicznej, do- k tó re j p rzy j

m uje się młodzieńców, m ających 
tzw. powołanie kapłańskie oraz 
średnie wykształcenie. Zaintereso
w anym  prosim y dcforze rzecz tę 
wytłumaczyć, a nie mieć do nas 
pretensji, że postępujem y zgodnie z 
p raw em  kościelnym, a nade wszy
stko ze swym sumieniem.

J. O. — Bytom

Bardzo m iłym  był dla nas Wasz 
list, w  k tórym  piszecie, żeście od in 
nych dużo dobregoi słyszeli o „Pos
łannictw ie”. Piszecie: „Jestem  
chrześcijaninem  budującym  się 
przede w szystkim  na naukach  P is
ma św. i  p ragnieniem  moim je s t słu
żyć w iern ie m em u P anu  całym  se r
cem i -całym swym życiem. Przy 
tym  żaden człowiek -nie- je s t m u ob
cy, ani los jego n ie  może być obo
jętny... Słysząc o> to lerancji re lig ij
nej, k tó rą  tchnie Wa-szei pism o — 
co jest naprav«łę rzadkim  zjaw is
kiem  w  dzisiejszych czasach — b a r
dzo siię z tego ucieszyłem i chcę się 
z n im  bliżej zapoznać”. ■— Trudno 
nie być zbudoiwanym tak  prostym - 
a jednak  pięknym  w  sw ym  założe
niu program em  życiowym, jakieś- 
oie sobie postaw ili. Oby podcjbnie 
do spraw y swoije-j w iary  podcho
dziło najw ięcej ludzi. Tylko m ałe 
nieporozum ienie polega ma słowie 
„to lerancja”, bo naszym  zdaniem  
„tolerow ać” można naw et złodzieja, 
bandytę, kłamcę, fałszerza. Takich 
jednostek my wszakże n ie  myślimy 
tolerować, a mówić jedynie chcem y 
a rów noupraw nieniu  w szystkich lu- 

j dzi jako dzieci jednego wspólnego 
Ojca Niebieskiego. S tąd zwalczamy 
wszelkiego rodzaju  przejaw y w y
łączności i religijnego zasklepienia. 
Nazwać nas można zatem  raczej 
ludźm i o szerokich poglądach re li
gijnych i społecznych, a nie „tole
ru jących” wszystko- i wszystkich, a 
więc obojętnie przechodzących obok 
niejednego! zła,- m ilczących — ile 
kroć bić trzeba na ąlarm ! Ale to 
ostatecznie tylko g ra  słów, bo na- 
pew na w  tym  drugim  znaczeniu 
chcieliście nas zrozumieć, praw da?

E. R. — Bydgoszcz

Was oraz w ielu innych zw raca
jących się w  tej sam ej spraw ie do 
naszej R edakcji —- zawiadam iam y, 
że n iestety  jnie posiadam y już na 
składzie w ym ienionych swego czasu 
na okładce naszego pism a książek i 
broszur. Służyć tylko możemy rocz
nikam i „Posłannictw a” z 1954 i 1955 
roku. Z la t  poprzednich roczników 
już nie posiadam y, conajwyżej po
szczególne num ery. Również ksią
żeczka do nabożeństw a je st jeszcze 
do nabycia, ale -niebawem i  je j za
braknie, gdyż poisiadamy niewielki 
tylko zapas.

S. S. — P rab u ty

Zupełnie podzielamy W asz pogląd 
odnośnie języka liturgicznego oraz 
prasowego organu, niem niej jednak 
ze względów' zasadniczych nie 
chcielibyśmy we .wiadomej -spra-
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■wie zabierać głosu, zwłaszcza 
publicznie na łam ach „Posłannic
tw a”. Sądzimy, żeście w spólnie we 
w łasnym  zakresie pow inni w ystąpić 
z żądaniam i słusznych ustępstw  na 
rzecz ojczystego języka. Sądzimy, 
żeście nas idobraa .zrozumieli. Za 
w yrazy uznania dla naszej pracy 
religijno-ośw iatow ej oraz społecznej 
jesteśm y wdzięczni, gdyż podobne 
odgłosy — a przyznać możemy dzię
ki Bogu, że je s t ich coraz, w ięcej — 
podtrzym ują nas n a  duchu, dodają 
sił i ochoty do napraw dę uciążli
wej i niewdzięcznej niekiedy pracy 
publicystycznej w  tej w łaśnie d ra 
żliw ej daiedzinae. Ze se tek  kores
pondencji, napływ ających do nas co 
miesiąca z całego k ra ju  a naw et za
granicy — widzimy, że tego. rodza
ju  pismo! je st dzisiaj społeczeństwu 
naszem u praw ie niezbędne i w ypeł
nia rażąca do n iedaw na lukę w  tej 
dziedzinie.

M. S. — Kraków

Sami chyba rozumiecie, że tego 
rodzaju w yjaśnień niepodobna nam  
publikow ać w  „Posłannictw ie”, tkó- 
re  je s t poświęcone zagadnieniom  
poważniejszym, a nade wszystko szer
szym od W aszych ściśle lokalnych 
nieporozumień.

P. K. — Kraków

Całkowicie podzielam y Wasz p o 
gląd n a  spraw ę nowej „patronki” 
Waszej parafii. Chociaż nie jesteśm y 
powołani do decydow ania o tych 
spraw ach — to należy do 'miejscowej 
parafii. Podobnie S tanisław  Szcze- 
panowskii pozostał do dziś „patro
nem  biskupiej p ara fii w  Scranton — 
Jednak  dołączam y swój głos k ry ty 
czny, nie tylko co do samej „patron

k i” ale jiednocześnie motywów, ja 
kim i ludzie decydujący o . tym  po
ciągnięciu się k ierow ali. Zdaje się 
nam , że m ożna by z powodzeniem 
znaleźć setkę bardziej udanych 
„patronów ”, jeśli już koniecznie 
chodziło o drugie św ięto parafialne, 
poiwszechnie „odpustem ” zwane. N a
szym zdaniem  jeszcze je st czas błąd 
napraw ić i w pom nianą „patronkę”
— (wcale n ie  świętą) — pozostawić 
w spokoju na W awelu jako  sizcze- 
gólniejszy przedm iot zainteresow a
n ia n ie  tylko dla teologów (bo na- 
petono będą m ieli pow ażne kłopoty 
w  czasie „kanonizow ania”), ale r a 
czej d la  wścibskich historyków , tak  
pom niki chętn ie  odbrązowujących 
w iekow e przesublim ow anej i n ieza
służonej sławy.

N. K. — Złocieniec

Próbny Wasz artyku ł w  dziedziny i 
b ib lijnej odłożyliśmy do teczki r e 
dakcyjnej, do ew entualnego w yko
rzystan ia go w  dalszych num erach. 
Jednakże w olelibyśm y coś bardziej 
konkretnego, z życia codziennego, 
jakieś spostrzeżenia, uwagi, w raże
n ia z podróży, opisy w ydarzeń lub 
tp. m ateriały , gdyż fachowych a r ty 
kułów  problem atycznych m am y n a 
p raw dę poddostatkiem . Czekamy 
zatem  na coś lepszego.

Red. „Koli Bożej” — Seraiiton

N iestety do dziś dnia n ie  w płynę
ły m ateriały , któreście jeszcze la 
tem  wysłali. Okazuje, się żeśmy w 
num orze poprzednim  zbyt pośpie
szyli się z podziękowaniam i. Sądzi
my, że albo przesyłka przepadła 
gdzieś w  drodze alboi po p rosto  za
rekw irow ana została p rzez tam t. 
w ładze pocztowe, k tó re  napraw dę 
zaczynają być aż do przesady gor-

i liw ym i w  tępieniu  wszystkiego! co
| poichodzi z Polski, naw et lite ra łu  -
j ry  religijnej, jak ą  n iew ątpliw ie jest
j nasze „Posłannictw o”. Prosim y o in -
| gerencje w  tej sprawie.

W. K. — Seranton

Bardzo chętnie spełniam y w szyst
kie Wasze życzenia, gdyż zadaniem 
naszym  jest służyć w szystkim  Pola
kom, zarówno w  k ra ju  jak  i zagra
nicą. M amy wszakże wątpliwości, 
czy nasza przesyłka do Was dotrze, 
gdyż w  ciągu ostatnich la t  w ładza 
kontro lne Waszego państw a bezli
tośnie konfiskują całe przesyłki n a 
szej prasy. P rosim y zatem  nie mieć 
do nas żalu. S tarajcie  się otrzym y
wać naszą gazetę za pośrednictw em  
innych odbiorców, do k tó rych  w 
jakiś bliżej nam  nieznany sposób 
nasze „polecone” przesyłki jednak 
docierają.
M. A. —  Zduńska Wola * K. M. — 
Kraków * S. S. Białka * E. K. — 
Sianów * K. M. — 'Krępsk * W. 
K. — Warszawa * A. P. — Rawa 
Mazowiecka * S. H. — Orla * Z. 
L. ■— Pyskogice * C. E. — Świdni
ca * R. S. — Kudowa Zdrój * S. 
I. — Słonecznik * M. S. — Redacz * 

j L. R. — Łódź * S. B. —  Jezierno * 
M. C. — Lubraniec * A. K. — Ko- 

i mornia * R. H. — Stuttgard * K.
! S. —  Zawiść * J. K. — Włocławek 
i * M. R. — Stalinogród * C. K. — 
I Piastów.

Na w szystkie lis ty  Wasze odpo
wiedzieliśmy listow nie względnie 
załatw iliśm y zaw arte w  nich p roś
by. Prosim y o> zjednyw anie nam  co
raz  nowych stałych Czytelników, 
czym przyczynicie się do szerzenia 
prarwdy relig ijnej w  duchu nauki 
Chrystusowej o raz zdrowych poglą
dów kościelnych i społecznych.

KRÓTKIE
Ja k  podał P.A.P. w  opar

ciu o kom unikat Agencji 
T.A.S.S. Rząd Radziecki w  
celu dalszego złagodzenia 
napięcia m iędzynarodowego 
postanowił zredukować do 
15 g rudn ia  br. liczebność 
Sił zbrojnych Związku R a
dzieckiego o 640 tysięcy 
żołnierzy. *

*

W dniu 12.8. b.r. zm arł 
Tomasz M ann — najw ię
kszy p isarz niem iecki n a 
szych czasów.

*

W dniu 18.8. b.r. zakoń
czyło trzydniowe obrady 
■posiedzenie Rady S.F.M.D. 
Podjęto uchw ałę o zwołaniu 
w  Moskwie latem  1957 r. 
VI Światowego) Festiw alu 
Młodzieży oraz w ybrano

WIADOMOŚCI
nowy K om itet W ykonaw
czy Federacji.

*

W dniu 29.8. br. zakoń
czono obrady Konferencji
Genewskiej, poświęconej 
pokojow em u wykorzystaniu 
energii termo-jądrowej. W 
K onferencji b ra ło  udział 
przeszło 1400 uczonych z 73 
krajów . K onferencję posta
nowiono uczcić przez w m u
row anie tablicy pam iątko
wej w  P ałacu  Narodów  w 
Genewie.

*

Celem w znow ienia w  n a 
szym k ra ju  badań  w  dzie
dzinie fizyki ją d ra  atom o
wego i  pokojowego! w yko
rzystania energii atomowej, 
przy  Polskiej Akademii 
N auk utw orzony został I n 
sty tu t Badań Jądrow ych i

Z KRAJU I
powołany zositał Kom itet 
dla Pokojowego w ykorzy
stan ia Energii Jądrow ej.

*

W dniu 24.8. br. Rząd 
Republiki Czechosłowackiej 
powziął uchwałę zreduko
wania do 28.XI0. br. li
czebności Czechosłowackiej 
Armii Ludowej o 34.000 
żołnierzy.

*

Rząd P.R.L. w  dniu 3.9. 
b.r. powziął następującą 
uchwałę:
Rząd P.R.L. b iorąc pod u- 
w agę postęp osiągnięty w 
odprężeniu w  sytuacji m ię
dzynarodowej dzięki ge
new skiej konferencji szefów 
czterech rządów  oraz p ra 
gnąc w nieść ' rea lny  w kład 
Polski do. w ysiłków  czynio
nych w  dziedzinie rozbro

ŚWIATA
jenia, postanaw ia zm niej
szyć do dnia 20.XII. b.r. 
liczebność Sił zbrojnych 
P.R.L. o 47 tys. żołnierzy i 
oficerów. Zwolnieni z sze
regów  'Wojska Polskiego 
zatrudnieni będą w  przed
siębiorstw ach państwowych, 
zakładach przem ysłowych i 
w  rolnictw ie.

*

23.8. b.r. w  Turośli Koś
cielnej pow. Kolno odbył s,;.ę 
pogrzeb proboszcza tam te j
szej para fii Ks. A. Fołtyna* 
k tóry  ra tu jąc  życie dziecku 
sam zginął śm iercią tragicz
ną.

*

29.9. br. na posiedzeniu 
p lenarnym  ONZ Min. Spraw  
Zagr. F rancji P inay pow ie
dział „Jesteśm y gotowi u- 
mocnić n a  październikowej 
konferencji w  Genewie to
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co potwierdzenie zostało na 
K onferencji Genewskiej w  
łipeu b.r.”

Min. P inay zaznaczył, że 
rząd francusk i n ie  jest 
zwolennikiem rew izji obec
nej K arty  N.Z. podkreśla
jąc, że jeśli wszyscy człon
kowie O.N .Z. okażą dobrą 
wolę przy rozpatryw aniu  
n aw et najitrudnieszych za
gadnień to  rew izja K arty  
nie będzie potrzebna.

*

Władze sądowe w  zacho
dnim  B erlinie m ają w kró t
ce  wznowić śledzifcwo w 
spraw ie procesu o podpale
nie Reichstagu z roku 1933,

*

2.X. b.r. odbyło się pod 
przewodnictw em  prezyden
ta  F arncji Coty posiedzenie 
Gabinetu. Rząd francuski 
poiza odwołaniem swej de
legacji z obecnej sesji ONZ 
postanow ił zawiesić udzie
lanie sekretariatow i tej o r
ganizacji inform acji do ty 
czących fracuskich te ry 
toriów  zamorskich.

*

2.X. . b.r. w e Florencji 
rozpoczął obrady zijazd 
B urm istrzów  stolic krajów  
całego (wiata.

*

7.X. b.r. m inęło 11 la t od 
dnia pow ołania do życia 
M ilicji Obywatelskiej.

*

7.X. b .r K om isja Politycz
na Zgrom adzenia Ogólnego 
NZ rozpoczęła dyskusję nad 
sp raw ą w ykorzystania 
energii atomowej dó celów 
pokojowych.

*

10.X. b.r. rozpoczęły się 
4 dniowe obrady sesji n au 
kowej poświęconej 50-cio 
leciiu rew olucji 3 905-1907 r. 
Sesja zgromadziła najw y
bitniejszych przedstawicieli 
nauk  historycznych i spo
łecznych ze w szystkich oś
rodków  naukow ych naszego 
kraju .

*

Prezydium  Rady N ajw y
ższej Z.S.R.R. ogłosiło'’de
k re t o am nestii dla obyw a
teli radzieckich, którzy w 
la tach 1941 — 1945 w spół
pracow ali z okupantem . 
Am nestia nie dotyczy zbro
dniarzy skazanych za m or- 
dowanliie i  to rturow anie 
obywateli radzieckich.

*

Sesja B iura Światowej 
Rady Pokoju uchw aliła 
apel skierow any do św ia
towej opinii publicznej v. 
iwiązku, ze zbliżającą się 
K onferencją m inistrów  
spraw  zagranicznych 4 m o
carstw  w Genewie.

*

W dniu 17.9. br. zgodnie 
z porozum ieniem  osiągnię
tym  między K.J. Woroszy- 
łowem  i  prezydentem  F in
landii J.K. Paasik ivi kon
tynuow ane na K rem lu roz
mowy w  spraw ach dotyczą
cych dalszego rozw oju  i u- 
mocnienia istniejących m ię
dzy obu k ra jam i przy jaz
nych stosunków.

*

17.9. br. w  Moskwie roz
poczęto rozmowy między 
delegacjam i rząddwym i 
Zw iązku Radzieckiego i 
N.R.D. w  spraw ie dalszych 
kroków  m ających n a  celu 
pogłębienie i zaciśnienie 
stosunków przyjaźni między 
ZSRR a NRD.

*

W dniu  20.9. b.r. .zakoń
czono rokow ania m oskiew
skie między delegacją rzą
dową N.R.D. a delegacją 
rządow ą Z.S.R.R. podpisa
niem  układu  o stosunkach 
między NRD a ZSRR Na 
mocy tego uk ładu  usta je  
zniesione stanow isko wyso
kiego kom isarza w  Niem 
czech,

Postanowiono także, że 
NRD .przejmie ochronę 
swoich granic.

*

20.0. b.r. rozpoczęła się 
(X  Sesja Zgrotmadzenia 
Ogólnego N.Z.

*

26.9. b.r. Izba Ludowa 
NRD ratyfikow ała uk ład  o 
stosunkach z Z.S.R.R.

W woj. łódzkim w  okoli
cach Zgierza oriryto złoża 
soli i w ęgla brunatnego.

#

Ja k  podaw ał P.A.P. P rasa 
am erykańska i francuska 
kom entują szeroko, nastro je 
sym patii i zainteresow ania 
dla Z.S.R.R., k tó re  ogarnęły 
społeczeństwo am erykań- 
sicie po konferencji genew 
skiej.

*

W dniu 8.9. b.r. na, za
proszenie rządu  radzieckie
go przybyła do Moskwy de

legacja .rządowa N|.R.F. z 
kanclerzem  federalnym  dr. 
K. A denauerem  na czele.

*

W dniu  9.9. br. o godzi
n ie 11 rozpoczęły się w  Mo
skwie rozmowy między 
delegacjam i rządowym i 
Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i 
N iemieckiej Republiki F e
deralnej.

W dniu 10.9, br. rozpoczę
ła  się d rugie posiedzenie 
delegacji rządowych ZSRR 
i NRF. Na w niosek szefa 
delegacji radzfcckiej N.A, 
iBulgaininia ; posiedzeniom  
przewodniczą kolejno szefo
w ie .obu delegacji. Na po
siedzeniu w  dalszym ciągu 
omawiano spraw ę norm ali
zacji stosunków dyplom a
tycznych i  handlowych oraz 
ku ltu ra lnych  między ZSRR
i NRF.

*

W dniu  8.9. b.r. powrócił 
dci Polski Hugon jHa-nkd, 
{premier t.zw. polskiego 
rządu em igracyjnego w 
Londynie.

*

W dniu  10.9. b.r. odbyło 
się w  Genewie kolejne po
siedzenie am basadorów  
C hińskiej Republiki Ludo
w ej i  Stj. Zjednoczonych. 
Porozum ienie określa w a
ru n k i repa triac ji obywateli 
obu k rajów  i stw ierdza, że 
interesów  obyw ateli am e
rykańskich  będzie broniła 
W. Brytan,ia* a; interesów  
obyw ateli ChRL. — Indie.

*

D nia 14.9. kanclerz NRF 
A denaur złożył na konfe
rencji w  M oskwie sw e oś
w iadczenia na tem at granic 
Niemiec.

W zw iązku z tym  agencja 
TASS z upow ażnienia Rzą
du  Radzieckiego ogłosiła oś
w iadczenie: Rząd Radziecki 
uważa Niem iecką R epubli
kę F ederalną za część N ie
miec., D rugą częścią N ie
miec je st N.R.D. W związ
k u  z naw iązaniem  stosun
ków dyplom atycznych m ię
dzy - Związkiem Radziec
kim  a Niem iecką R e
publiką F ederalną rząd 
ZSRR uw aża za konieczne 
oświadczyć, że spraw a g ra 
nic Niemiec: irozitrzygndęta 
została w  układzie, pocz
dam skim  i że N.R.F. w y 
konuje sw ą jurysdykcję na 
tery to rium  podlegającym  
jej suwerenności. .

*

16.9. b .r przewodniczący 
Prezydium  Rady N ajw yż
szej ZSRR J. W oroszyłow 
przy ją ł prezydenta R epu
bliki F in landii J. K. P assi- 
kivi.

Prezydium  Rządu podjęło 
uchw ałę w  spraw ie opieki 
mad. repa trian tam i porwra" 
cającym i do k raju . U chw a
ła  zapewnia repa trian tom  
w ielostronną pomoc pańs
tw a zarówno jeśli chodzi
0 przejazd do k ra ju , jak
1 osiedlenie się oraz uzys
kanie pracy

, •

Jak  podał PA P przeszło 
100 w ybitnych am erykań
skich działaczy społecznych 
przekazało do opublikow a
nia w  prasie  lis t o tw arty  
do prezydenta Eisenhowera, 
w  którym  w zyw ają go, aby 
w  przeddzień genewskiej 
konferencji m inistrów  
spraw  zagranicznych czte
rech m ocarstw  „znalazł 
sposoby utrw alen ia ducha 
Genewy”.

*

Ja k  donosił P.A.P. przed 
k ilku dniam i dziennik „Ti
m es” zamieścił a rtyku ł w y
pow iadający .się za zaw ar
ciem „prowizorycznego p ak 
tu  bezpieczeństwa, k tóry  
n ie w ykluczałby zjednocze
n ia Niemiec.

*

22.X. b.r. w yjechała do 
Indii polska delegacja rzą 
dowa celem wzięcia udzia
łu  w  o tw arciu  M iędzyna
rodowych Targów  w  New 
Delhi.

23.X, b.r. odbył się w 
Zagłębiu S aary  plebiscyt 
nad t. zw. „S tatu tem  S aa
ry ”, k tó ry  je s t częścią sk ła
dową układów  paryskich. 
Znaczna większość głosów 
padła przeciw  „S tatutow i 
S aary”.

*

21.X. b.r. z inicjatyw y u - 
czonych angielskich odbył 
się w  Londynie w ielki 
wlec. W czasie w iecu w y
głosili przem ów ienia prof. 
Powell, Russei, i Cappoch, 
naw ołując do dalszego osła
bienia .napięcia m iędzyna
rodowego i  rozw iązania 
w szystkich problem ów  m ię
dzynarodowych drogą ro
kowań.

*

24.X. b.r. m inęła 10-ta 
rocznica pow stania O.N.Z.
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„Satyra prawdą mówi! 
W zględów się w yrzeka!”

(I. Krasicki)

ZAGADNIENIA KWATERUNKU
W ciągu swego 25 letniego 

duszasterstwa najwięcej za
dawane mi pytań na temat pie
kła, gdzie jest i jak wygląda?, 
Przyznam się szczerze, że pyta
nia te zadawane mi przez w ier
nych, stawiały mię w  kłopotli
wej sytuacji, próbowałem kil
kakrotnie zagadnąć „bieglej- 
szych w  zakonie" od siebie, lecz j 
bez rezultatu. Aż weszcie przed \ 
kilkoma dniami znalazłem | 
szczegółowy opis piekła, jego 
miejsca i spieszę podzielić się 
tą wiadomością gwoli rozwese
lenia ciekawych, a pragnącym 
dostać się do niego. Radzę by 
śpieszyli się, bo wkrótce za
braknie w nim. miejsca, gdyż — 
jak wynika z matematycznego 
obliczenia — przewidziana jest 
pewna ilość miejsc z bardzo 
małą kubaturą.

W roku 1743 ukazała się 
książka pod tytułem  „Jnfor- 
m,acya matematyczna rozumnie 
ciekawego POLAKA Świat ca
ły, Niebo y ziemią, y  co na nich 
iest, w trudnych kwestyach y  
praktyce iemuż ułatwiająca“ — 
napisania przez Księdza Woj
ciecha Bystrzanowskiego Teolo
ga Soeietatis Jesu. Opis piekła 
w tej księdze zawarły — przy
taczam w jego oryginalnym brz 
mieniu:

,,Przy centrum ziemi pierw
szego zaraz dnia stworzenia 
świata wszechmocna sprawie
dliwość Boska osadziła piekło, y 
ogniem napełniła tę otchłań 
piekielną: iak się rzekło w in- 
formacyi Cosmograficzney w 
liczbie XIV.

lak to zaś być może, aby bies,

aby dusze, które są szczerym 
duchem,, mogły cierpieć ogień 
materjalny? Toć też wszechmoc
na Sprawiedliwość Boska może 
dokazać y dokazuie, aby ogień 
nad siły swoie naturalne, lubo 
szczerego Ducha mógł piec i 
męczyć, dodaiąc mu w tym 
dzielności. Do tego dusza ludz
ka lubo duch szczery, a przecież 
czuie y boleie gdy ciało ogień 
pali, abo innemi torturam i cia
ło męczą. A czemużby taż dusza 
natężonym wszechmocą spra
wiedliwością Boską ogniem nie- 
mogła być męczona, karana y j 
oprócz ciepła?Maią zmysły ludz
kie tak przeciwne sobie kwali- 
tatywy, że cierpieć ie, rzecz iest 
nieznośna. I takie są obrzydli
we smaki, osobliwie w lekar
stwach, które smakowi ludzkie
mu tak są przeciwne, że bez 
abominacji pożywać się nie da- 
dza. Takie są w zgniliznach, 
kloakach smrodliwe wapory, iż 
wonieniu ludzkiemu długo ich 
cierpieć niepodobna. Takie są w 
straszydłach, poczwarach, odra
żających oko ludzkie obiektach 
apparyeye, iż na nie patrzeć 
śmierci się równa. Słyszeć 
zgrzytanie, piski, wrzaski, uszy 
bolą. Co wszystko y dusza ludz
ka czuje y na to boleie. Są niek
tóre antypatyczne skryte kwa- 
litatywy naturze ludzkiej, iż na 
nie mdleią ludzie. Niemogł bies 
zciierpieć dymu wątroby rybiey, 
którym od Sary przez Tobiasza 
wykurzony za preskrypcyą Ra
fała Anioła. Uciekł od Saula, 
gdy usłyszał odgłos lutni Dawi- 
dowei. Toć y ogień materialny 
piekielny taką kwalitatywę

W PIEKLE
działalnością wszechmocnjości 
Boskiey może działać, y  operuie 
przeciwną Duchowi, która an
typatycznie y szczerego Ducha 
dolegać, dręczy może, y męczy. 
Którą z sobą nosząc biesi, dusze 
potępieńcow, y oprócz piekła, 
gdy na czas z niego wyidą, pie
kło y ogień cierpią!

Iakby zaś obszerne było mie- 
ysce całego piekła przy cenrum 
ziemi osadzonego? Chyba niesz
częśliwi Geometrowie potępień
cy opowiedbieć dostatecznia mo
gą. Atoli Platelliusz taką sup- 
pozycią formuie. Dajmy że oko
ło centrum piekła iesz sferyczey 
figury iiak bania iaka, ktorey 
sferyczney otchłani niech bę
dzie tylko na milę dyiametru 
część z całego dyametru ziemi 
na mil 1720 długiego. Cyrkum- 
ferencya cyrkułu naywiększe- 
go sfery piekielney będzie na 
mil więcey iak trzy, której każ
da rachuie się na 4000 krokow. 
Całey więc sfery obszerność w 
sobie będzie na mil wszerz 
wzdłuż y głąb wziętych 10156. 
to iest na krokow 42624000. Tak 
żeby świat stoiąc la t tylko 6000. 
A gdyby co rok do piekła dos
tało się po 50 milionow dusz. W 
tak odmierzonym piekle zam
knęło by się potępieńcow trzys
ta  milionow milionow. A każ
demu potępieńcowi dostało by 
się w piekle mieysca wzwyż na 
stop 7 w szerz na stop 2 w miąż 
na stopę 1.“

Na tym  odkrywca piekła za
kończył jego opis, Wszystko jest 
już teraz proste jak obręcz, 
prócz normy mieszkaniowej w 
piekle...
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CUDA-RECEPTĄ NA POPULARNOŚĆ
Jeden z naszych sym paty

ków, ob. F. P. z Zagórza — 
prawdopodobnie nie rozumieją
cy ze wszystkim  naszych postę
powych założeń programowych, 
w najlepszej intencji przysłał 
nam swój artykuł na temat „ko
nieczności cudów i cudownych 
źródeł“. Zapewniał nas przy 
tym  solennie, że jeśli posłucha
my jego cennej rady i pod w y 
żej wymienionym względem  
zdołamy prześcignąć naszych 
rzymsko-katolickich rywali, 
czeka nas „chwalebna przysz- 
łość“. My wszakże w pokorze 
ducha zrezygnowaliśmy z tanie
go chleba i wolimy iść prostszą 
drogą prawdy i zdrowego roz
sądku. Niemniej postanowiliś
m y niektóre fragmenty tego 
arcywesołego listu jednak opu
blikować na łamach naszego 
pisma, ale celowo w tej rubryce 
rzeczy ciekawych i humorys
tycznych zarazem. Posłuchajcie 
zatem, jak nasz Czytelnik wyo
braża sobie szybki rozwój Na
rodowego Kościoła:

“... Z góry można powiedzieć, 
że bez pomocy Bożej nie ma na
dziei, aby jakieś wyznanie zdo
łało zwyciężyć wszystkie inne, 
wzajemnie się zwalczające re- 
ligie... Jest rzeczą zrozumiałą, 
że kto wierzy w Boga, musi 
wierzyć we wszystko, co od

Boga pochodzi i to bez dyskusji, 
bo z Bogiem dyskusji nie ma... 
Ludziom dobrej woli Bóg poma
ga, bo dla nich są liczne cuda i 
inna pomoc. I tak wiadomo, że 
cuda działy się i dzieją nadal, 
cuda się dzieją nie dla ciekawo
ści, ale dla nauki i pomocy ludz
kiej... W XIX wieku stały się 
takie cuda w Lourd, a władze 
Kościoła rzymskiego uznały te 
wydarzenia, widząc się do tego 
zmuszone. Nie wiem, ale inne 
wyznania bardzo mało, bądź też 
wcale nie interesują się owymi 
wydarzeniami, a przecież ich 
źródłem jest sam Bóg... Zanied
bały władze rzymskie spełnie
nia wali Bożej, objawionej w 
Lourd, i cudowne źródło nie 
wytrysnęło napewno po to w 
Lourd, aby woda z niego spły
wała do rzeki Gawy, ale aby 
służyła ku pożytkowi ludzkości. 
Władze rzymskie nie uczyniły 
nic, by udostępnić tę wodę całej 
ludzkości. Wobec tego zagad
nienia nie powinne zostać obję
te inne wyznania, bo z ludźmi 
można się przekomarzać, ale z 
Bogiem sprzeczki nie ma... Są
dzę, że gdyby władze Kościoła 
Narodowego zajęły się sprawą 
udostępnienia wody z Lourd 
ogółowi ludzkości i zajęły się 
bliżej wydarzeniami w Lourd
— to nie pozostało by napewno 
bez nagrody od Boga. Bo Koś

ciół Narodowy stałby się znany 
na całym święcie. A gdyby 
wśród wyznawców Kościoła 
Narodowego zdarzył się cud — 
to Kościół ten wysunął by się 
na czołowe miejsce pośród in
nych wyznań!“

Tyle autor listu. My tylko  
m usimy dodać od siebie, że nie
stety ubiegli już nas pobożni 
braciszkowie z Niepokalanowa, 
którzy właśnie usiłowali „udos
tępnić ową wodę“ — może nie 
całej ludzkości11, ale napewno 
naszemu narodowi. Sami byliś
m y świadkami, jak to do kilku  
wielkich beczek braciszkowie ci 
wlewali po kilka kropel „au- 
tentycznej“ lourdzkiej wody 
„gwoli zaczynu“, a następnie w  
milionach malutkich buteleczek 
rozsyłali ją po całym kraju. Is
totnie przyniosło to pokaźne 
„dochody materialne“ i nawet 
„wsławiło“ braciszków niepo- 
kalanawskich. Ba nawet ponoć 
działy się „cuda“, o których du
żo pisał «Rycerz Niepokalanej». 
Ale niestety... woda lourdzka 
nadal wpływa do rzeki Gewy,
i na to nic już nie poradzimy, 
bo ludzie nauczyli się czytać, 
pisać i coraz więcej... myślą 
trzeźwo, rozsądnie. Oczywiście 
nie przestając być ludźmi reli
gijnymi w tym  szlachetniej
szym  znaczeniu.

I KRASICKI

Podróżny—kasza -  diamenty

Arab jeden, gdy go noc w podróży zapadła, —
a był dwa dni wśród stepu, bez wody, bez jadła —
spostrzegł worek na drodze: Wziął rozweselony,
a w blasku gwiazd chcąc wiedzieć, czym był
jęknął i rzekł niezmierną boleścią przejęty: napełniony.,
«Jam rozumiał że kasza — a to diamenty!»

Pochodnie i świece

Świeca blisko pochodni raz stawiona była, 
więc harda wielkim blaskiem gdy się wynosiła, 
rzekł ktoś: «Cudzej jasności małaś uczestniczka; 
Zna każdy co pochodnia, zna każdy co świeczka!»
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Od szeregu miesięcy zwra
cali się do Władz centralnych 
Kościoła mieszkańcy osady 
Żółkiewka (pow. Krasnystaw, 
woj. lubelskie), oraz mieszkań
cy wsi sąsiadujących z Żółkie
wką, z prośbą o przyjęcie ich 
pod jurysdykcję nasizego Ko
ścioła. Do Kurii w  Warszawie 
przyjeżdżała dwukrotnie dele
gacja chłopów, ponawiając 
ustnie swe uprzednie prośby 
pisemne i wyrażając gorące 
pragnienie tysięcy chłopów, by 
zorganizować na ich terenie 
parafię Kościoła polsko-kato- 
lickiego.

Jak doszło do tak zdecydo
wanego postanowienia oderwa
nia się od Kościoła rzym. kat.?

Dwie, wg. nas złożyły się na 
to przyczyny:

1. Od dłuższego już czasu 
wyznawcy rzym. kat. parafii w 
Żółkiewce nie byli zadowoleni 
ze swego proboszcza i ze spo
sobu prowadzenia przezeń

działalności duszpasterskiej. 
Niezadowolenie to narastało z 
roku na rok, aż doszło do tego, 
że w marcu b. r. wystosowali 
ultimatum swemu proboszczo
wi, bv w określonym terminie 
opuścił parafię. Ponieważ pro
boszcz nie miał najmniejszego 
zamiaru stonować się do woli 
swych parafian, wobec tego po 
upływie wyznaczonego term i- 

j nu, zajechało przed plebanię 
proboszczowską 20 furmanek, 
chłopi samowolnie powynosili 
wszystkie ruchomości probosz
cza, a na ostatek wyprowadzili 
samego księdza, załadowali na 
fury i odwieźli do dziekana do 
Turobina, wzbudzając po dro
dze sensację w całym powie
cie.

Nie ulega wątpliwości, iż 
czyn ten był czynem karygod
nym z punktu widzenia prawo
rządności państwowej i przy
wódcy jego zasłużyli na karę, 
którą też ponieśli — ale jest on

równocześnie dowodem, jak 
boleśnie musiał dać się we zna
ki swym parafianom rzym. kat. 
proboszcz. Wszak zdajemy so
bie sprawę, że chłopi odnoszą 
się naogół z szacunkiem do 
księży, wyrażając przez to swój 
szacunek do religii, a za do
brego księdza gotowi są w ogień 
skoczyć. Skoro więc odważyli 
się na tak czynne i nawet nie
właściwe posunięcie, musieli 
mieć ważne po temu powody i 
musiał im ich proboszcz porząd
nie zajść za skórę.

Jak dalece posunęło się nie
zadowolenie parafian, świad
czyć też może fakt, iż przez kil
ka miesięcy utrudniali odpra
wianie nabożeństw w kościele 
innym księżom rzym. kat. przy
słanym przez biskupa lubel
skiego. Wypełniali coprawda 
kościół tłumnie, lecz przez cały 
czas śpiewali „Gorzkie Żale'1, 
„Wisi na krzyżu'1 lub inne pie
śni wielkopostne, chociaż okres 
ten dawno minął, a nawet nad
szedł maj. Również uroczysto
ści pogrzebowe odprawiali sa
mi bez uczestnictwa kapłana. 
Kiedy czynne ich wystąpienia 
nie odniosły żadnego skutku, z 
oporu czynnego przeszli do 
biernego i wogóle przestali cho
dzić do kościoła.

2. Drugą przyczyną oderwa
nia się od rzymskiego Kościoła 
stało się zapoznanie się z Ko
ściołem polsko-katołickim. W 
lubelskim bowiem Kościół nasz 
jest bodaj najsilniej rozwinię
ty, a takie parafie, jak  Grudki, 
Maciejów, Kosarzew, Chłaniów 
(placówka filialna Grudek), 
znajdujące się najbliżej Żółkie
wki, wywierały niewątpliwie 
swój dodatni propagandowy 
wpływ na szeroką okolicę. Lu
dzie z Żółkiewki stykali się nie
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jednokrotnie z naszymi księżmi
i spostrzegali u nich tę bezpo
średniość i prostotę podejścia 
do każdego człowieka, która za
wsze zdobywa sympatię i uzna
nie.

Kiedy więc rzym. kat. biskup 
w Lublinie nie przyjął delega
cji chłopów z Żółkiewki, p ra
gnącej wypowiedzieć przed nim 
swe skargi i żale, parafianie po
stanowili zerwać nieodwołalnie 
z rzymskim Kościołem, a zwią
zać się z polskim, rodzimym ka
tolicyzmem.

W dniu 29 czerwca b. r. w 
święto Apostołów Piotra i Pa
wła, obchodzone uroczyście w 
naszej parafii w Maciejowie, 
przybyła do Maciejowa formal
na pielgrzymka z Żółkiewki, w 
liczbie ponad 800 ludzi. Pro
boszcz z Maciejowa powitał ich 
serdecznie na progu świątyni 
chlebem i solą, a Ks. Tymczak, 
prób. z Gorzkowa wygłosił roz
rzewniające przemówienie, pro
sząc, by czuli się na pierwszym, 
wspólnym polskim nabożeń
stwie, jak bracia jednej Chry
stusowej owczarni.

Po nabożeństwie, odprawio
nym przez ks. Biskupa Juliana 
Pękalę, zaproszonego na uro
czystość parafialną do Maciejo
wa, odbyło się przed kościołem 
zebranie parafian żółkiewskich, 
pierwsze, na większą skalę zet
knięcie się z Najprzew. Ks. Bis
kupem. Szczere słowa ks. Bis
kupa wywołały głębokie roz
rzewnienie wśród tych do
brych, prostych pracowitych i 
głęboko wierzących ludzi, 
skrzywdzonych jawnie przez 
swych dotychczasowych paste
rzy. Ze łzami w oczach wyraża
li swoje zadowolenie z pierw
szego uczestnictwa w  polskiej 
Mszy św. Przyznawali się, iż 
wielu z nich bało się niegdyś 
wchodzić do narodowego koś
cioła, bo księża odstraszali ich 
twierdzeniem, że u progu każ
dej świątyni narodowej zakopa
na jest Matka Boża, którą każdy 
musi podeptać, przekraczając 
próg kościoła — to zaś pociąga 
za sobą grzech ciężki i perspek
tywę wiecznego potępienia. O- 
becnie zaś widzą jak mylne i 
oszczercze były to słowa.

Następnie przystąpiono do wy
boru Rady Parafialnej do pomo
cy wyznaczonemu przez Kurię 
księdzu przy budowie kościoła

i plebanii w Żółkiewce. Jest 
tam wprawdzie kościół rzym. 
kat., przy którym  została mała 
grupa parafian, lecz wyznawcy 
naszego Kościoła muszą zbudo
wać swój Kościół. W skład 
Rady (Parafialnej! weszli na
stępujący wyznawcy: Bil Mie
czysław ze wsi Gany — jako 
przewodniczący Rady, Bracha 
Bolesław (Żółkiewka) — jako 
vice-ptrzewodnicząey, Syc Pe- 
tronela (Żółkiewka) — sekre
tarz, oraz następujący członko
wie: Ignacy Wac, Jan  Wdowiak, 
Wiktor Omiotek, Władysław 
Krzyżan, Michał Jarmuł, Jan 
Kiciak, Wacław Krysa, Roman 
Wac, Władysław Franczak, Sta
nisław Puchała, Janina Zaro- 
ślińska, Walery Wypych, Wła
dysław Gajewski, Wacław Ba- 
siak, Józef Wosiak. Członkowie 
pochodzą z rozmaitych wsi oko
licznych, położonych w pobliżu 
Żółkiewki.

Od chwili wyboru Rady Pa
rafialnej, po załatwieniu wszyst
kich formalności prawnych, 
związanych z erygowaniem no
wej placówki, parafia polsko- 
kat. w Żółkiewce weszła w dru
gi etap organizacyjny. Rozpo
częły się regularne nabożeń
stwa, aczkolwiek odprawiane

narazie przy prowizorycznych 
ołtarzach, a w czas niepogody 
w nowym, niedokończonym je 
szcze domu jednego z wyznaw
ców. W nabożeństwach brały 
udział kilkutysięczne rzesze 
wiernych, ostatnio zaś w proce
sji na cmentarz, prowadzonej 
przez naszego księdza (w dzień 
W. W. Świętych), wzięło udział 
około 5-ciu tysięcy ludzi.

Ponieważ zbliża się zima więc 
wyznawcy starają się. jak naj
szybciej postawić bodaj zewnę
trzne ściany i dach kościoła. W 
tym celu został zakupiony plac 
pod budowę i przygotowuje się 
szybko materiał budowlany. Ist
nieje wszelkie prawdopodobień
stwo, że do Bożego Narodzenia 
budynek kościelny zostanie po
stawiony.

Organizującej się placówce 
n/Kościoła w Żółkiewce życzy
my mocnego ugruntowania się 
w pięknej ideologii rodzimego, 
niezależnego od Watykanu, pol
skiego katolicyzmu. Życzymy 
też, by ich wiara pogłębiła się 
przez uczestnictwo w zrozumia
łych dziś dla nich 'obrzędach li
turgicznych, a także by byli za
dowoleni z nowego duszpaster
stwa.

E. P.

Z parafii w  Turow cu k. Chełm a Lub. Ks. H. Grochoc- 
k i (z lewej) oraz Ks. jub. S. Banasiak z M ajdanu Leś
niew skiego  — w otoczeniu grupy dzieci z  parafii tu- 
rom eckie j, które w  rb. przystąp iły  do I  K om unii św .
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W jakże odmiennych zupełnie 
warunkach organizuje się pla
cówka naszego Kościoła w Słup
sku. Tu ks. dz. Roman Powąska 
wyszukał ładną zabytkową ka
plicę, zupełnie opuszczoną i zde
wastowaną — bez okien, bez 
drzwi, o mocno zniszczonym da
chu i z całym poświęceniem, z 
ogromnym samozaparciem się 
zabrał się do jej odremontowa
nia. Wśród niewygód, o głodzie
i chłodzie niejednokrotnie, w 
morzu rzymskiego katolicyzmu, 
przepojonego średniowiecznym 
fanatyzmem, zdołał jednak zna
leźć sporą garstkę sympatyków, 
od dawna oczekujących w Słup
sku na powstanie narodowego 
przyczółka.

Z chwilą odprawienia pierw
szej, następnie drugiej Mszy św. 
w kaplicy z grubsza wyremon
towanej, Słupsk pokazał swe 
rzymsko-kat. oblicze. Pozwoli
my tu sobie przytoczyć wyjątki 
z listów Ks. Powąski, pisanych 
do Kurii:

z ambon wszystkich koś
ciołów w Słupsku zaczęły się 
sypać na nas gromy. Księża w 
prawdziwie j ezuicko-dyploma- 
tyczny sposób przedstawiali nas 
jako wysłańców samego chyba 
Belzebuba. Strach przed utratą 
owieczek przezwyciężył począt
kowe dyplomatyczne podejście
i pewnej niedzieli, po zakończe
niu nieszpór dokonali na mnie 
napadu przed naszym kościo
łem. Omal nie zostałem ukamie
nowany przez grupę dewotek 
nasłanych na mnie przez księży 
rzym. kat. z kościoła mariackie
go w Słupsku. Charakterystycz
ne jest właśnie to, że na czele 
tych dewotek stał jeden z księ
ży z tegoż kościoła przebrany po 
świecku. W czasie tych zamie
szek krzyczano: „bij go, kamie
niami go, zedrzeć sutannę z nie
go, bo to nie jest ksiądz itp.“. 
Wprawdzie nie doznałem żadne
go uszczerbku na zdrowiu, lecz 
przekonałem się, że Słupsk jest 
przedwoj ennym „ciemnog.ro- 
dem“, a przeto tym bardziej nie 
należy ustępować z placu boju, 
by choć odrobinę świeżego po
wietrza wnieść do tego miasta 
zacietrzewionego w swym nie
kulturalnym  fanatyźmie.“ (List 
z dnia 22.8.55 r.).

... „Niniejszym donoszę, że u- 
biegły tydzień obfitował w

Słupsku w wydarzenia żywcem 
wzięte z czasów średniowiecz
nych, Tym razem dewotki zo
stały zastąpione przez „żaków“, 
którzy dosłownie robią najazd 
na mnie. I tak w niedzielę, dnia 
18. b. m. po rannej Mszy św. u- 
rządzili kocią muzykę; wtorek 
zaś pobił rekord zdziczenia mło
dzieży słupskiej w wieku mini
stranckim (od 10—14 lat). Przed 
kościół przybyło ponad 40 dzieci, 
które krzyczały, gwizdały i ob
rzucały mnie najróżniejszymi 
wyzwiskami. Ponieważ na nic 
nie reagowałem, sądząc, że wre
szcie sprzykrzy się im to szcze
kanie, poszły w ruch kamienie
i kije. Na szczęście wyszedłem 
cało z tej „imprezy11. W następ
ne dnie tygodnia, poza wyzwis
kami, do rękoczynów nie do
szło. Jednym słowem istna 
dżungla afrykańska w Słupsku, 
szczególnie najgoręcej jest w 
godzinach od 13-15.“ (List z dnia 
26.9.55 r.).

Dwa te w yjątki z listów ob
razują dostatecznie w jakich 
warunkach powstają nowe pla
cówki naszego Kościoła. Wycho
wanie rzym. kat. wyznawców w 
ślepym fanatyźmie, w nienawi
ści do wszystkiego, co nie rzym
sko-katolickie jest jedynie za
sługą rzymskiego duchowień
stwa. Żadne wyznanie na świe- 
cie nie fanatyzuje tak  swoich 
wyznawców jak oni. I czegóż 
tak się boją? Czyżby wiecznego 
potępienia dla owieczek, które 
się odważyły słuchać polskiej 
Mszy św.? Napewno nie chodzi

Przed wojną w Chłaniowie 
(pow. Krasnystaw) istniała du
ża i piękna parafia Kościoła Na
rodowego. Z czasem parafia ta 
zaczęła podupadać, a to z tej 
przyczyny, że nie można tam 
było utrzymać księdza. Za cza
sów sanacji np., po zabójstwie 
min. Pierackiego, miejscowość 
ta przechodziła t. zw. pacyfika
cję. Burzono wówczas cerkwie 
prawosławne, a przy tej okazji 
został zburzony i nasz kośció
łek. Równocześnie bito księży 
prawosławnych, lecz nie oszczę
dzano i naszych, na skutek cze
go uciekł z Chłaniowa ksiądz, 
sprawujący tam duszpasterskie 
obowiązki. Podczas okupacji-zaś 
ksiądz nie mógł przebywać w 
Chłaniowie z obawy przed

im o zbawienie, bo wszak dos
konale wiedzą, że zbawienie po
lega przede wszystkim na życiu 
głęboko etycznym na miłości 
bliźniego, a nie na słuchaniu ła
cińskich nabożeństw, czy też 
polskich nabożeństw.To wszyst
ko są tylko formy zewnętrzne, 
służące do pobudzenia religij
ności człowieka, do pogłębienia 
w nim religijnych przeżyć. A 
wszak nie każdemu odpowiada
ją te same formy. Ludzkość jest 
niezmiernie bogata w swoich 
poglądach, uczuciach, zamiłowa
niach i nie wolno, nawet grze
chem jest narzucać wszystko 
ludziom, a zwłaszcza narzucać 
im religię. Nie zuboiżajmy świa
ta, nie malujmy wszystkiego je
dnym kolorem, skoro kolorami 
tęczy skrzy się w słońcu świat 
cały.

Mimo rozmaitych szykan i 
prześladowań, powstała jednak 
w Słupsku placówka naszego 
kościoła. Dnia 16 października 
b. r. odbyło się poświęcenie za
bytkowej kaplicy, dokonane 
przez Najprz. Ks. Bp-a J. Pę- 
kalę z udziałem duchowieństwa 
dekanatu warmińskiego- W uro
czystości tej wzięło udział po
nad sto osób, co, jak na począ
tek, nie jest bynajmniej mało. 
Ks. Biskup życzył wyznawcom i 
sympatykom, aby ubogi ich ko
ściółek, jak ongiś żłóbek betle
jemski, stał się dla nich na
tchnieniem do życia dobrego i 
cichym miejscem chwały Bożej.

B. R.

śmiercią od nacjonalistów ukra
ińskich, podburzanych do mor
dowania Polaków przez hitle
rowców.

Po 16-tu latach zaniedbania 
odwiedził Chłamów ks. Bp. Pę
kala w towarzystwie ks. Sikor
skiego i iks. Dunina. Zostali 
przyjęci przez ludzi z otw arty
mi rękami, przywitano ich ze 
łzami w oczach. Zobowiązali się 
natychmiast odnowić zaniedba
ną kapliczkę i po przeprowadze
niu remontu zawiadomić ks. Si
korskiego, by przyjechał odpra
wić nabożeństwo. Ks. prob. Si
korski podjął się przyjąć Chła
mów jako placówkę filialną 
swej parafii w Grudkach.

M. T.

C H Ł A N I Ó W
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Nasz korespondent donosi 
nam garść niezmiernie cieka
wych szczegółów z życia tam
tejszej placówki Kościoła Naro
dowego, przy czym nie podo
bna ukryć wyjątkowej nagonki, 
jaką pod adresem naszym roz
pętały elementy z wiadomego 
podwórka wyznaniowego. Mię
dzy innymi dowiadujemy się ta
kich kwiateczków:

„Kler rzymsko-katolicki roz
pętał ostatnio straszną nagonkę 
przeciwko naszemu Kościołowi, 
gdyż zauważył wielkie zaintere
sowanie społeczeństwa ideologią 
religijno-społeczną narodowego 
katolicyzmu. Atakowano nas je
dnocześnie z ambony, w konfe
sjonale, jako też wprost na uli
cy. Między innymi rozpuszcza
no fałszywe pogłoski, jakoby 
Kościół polski nie był wcale Ko
ściołem Chrystusowym, że kto 
doń będzie uczęszczał nie otrzy
ma rozgrzeszenia, że pod po
sadzką głównego wejścia zako
pano wizerunek Matki Boskiej 
oraz krzyż Chrystusowy, że sa
mo przejście tego proga równa 
się podeptaniu w iary świętej 
Nie koniec na tym, ślepota i fa
natyzm tych ludzi posunął się 
dalej, gdyż zaczęto oczerniać 
także poszczególnych księży, 
którzy ponoć nie posiadają waż
nych święceń, że wobec tego w 
ołtarzu nie ma Pana Jezusa i Sa-

Ś W I D N I C A

kram enty udzialane w tym Koś
ciele są nieważne. Jeden z księ
ży rzymskich, niejakiś ks. Jan 
kowski twierdził do ob. Rolki i 
jego małżonki, że ślub przez 
nich zawarty w Kościele polsko- 
katolickim jest nieważny, a 
wspomnianą niewiastę usiłował 
zastraszyć sankcjami pozagro
bowymi, gdyż poniesie wielką 
odpowiedzialność przed Bogiem 
gdy przed Nim stanie.

Tego rodzaju kłamliwe baś
nie krążą wśród wiernych mias
ta Świdnicy, a podtrzymuje się 
to «średniowiecze» wysyłaniem 
do domów odpowiednio urobio
nych ludzi, którzy wprost za
braniają chodzić na nabożeń
stwa do Kościoła polsko-katolic- 
kiego. Niebawem po przyj eździe 
księdza polskiego uderzono go 
cegłą w głowę, gdy przechodził 
obok swego kościoła. Codziennie 
przed wejściem do świątyni na
szej krążył starszy jegomość z 
laseczką, który dość obcesowo 
zabraniał ludziom wchodzić do 
kościoła, wyrażając się przy tym 
w ordynarny sposób o tym wy
znaniu.

Tenże sam osobnik — wszedł
szy do naszego kościoła—zwró
cił się z obelżywymi słowami do 
miejscowego proboszcza, prze
klinając go i wyzywając w bar
dzo niekulturalny sposób. Swdad 
kami tych zajść były między in

nymi ob. Szumowska oraz ob, 
Szafrańska, znajdujące się wte
dy w kościele. Okazało się, że 
owym apostołem od siedmiu bo
leści jest rodzony brat miejsco
wego księdza rzymsko-katolic
kiego — ks. prałata Marchewki.

W czerwcu wrzucono do ko
ścioła naszego kartkę z pogróż
kami pod adresem ks. probosz
cza narodowego. Dzieci z sąsie
dniej parafii rzymskiej przycho
dziły do kościoła naszego i świa
domie go zanieczyszczały. 
Schwytane na gorącym uczynku 
oświadczyły, że na lekcji religii 
uczono ich, że w  tym Kościele 
nie ma Pana Jezusa, więc trzeba 
mu szkodzić i ośmieszać! Jedna 
z zakonnic z klasztorku przy ul. 
Karola Marksa uczyła swe wy- 
chowannice, że w kościele przy 
ul. Zamkowej (tzn. w kościele 
polsko-katolickim) zamiast Bo
ga mieszka... diabeł! Nic więc 
dziwnego, że tego rodzaju «szko 
łenie» nie poszło w las, ale głę
boko utkwiło w serduszkach 
niewinnych dzi,eci. Wiemy o 
wypadku, jaki miał miejsce 
niedawno, kiedy to matka 
chciała wejść do kościoła ze 
swą małą córeczką, a maleń
stwo stanowczo się temu sprze
ciwiło, „bo 'tam  jest diabeł!... 
tak nam mówiła siostra Ma
ria".

Z parafii krakow skie j. Ks. prob. M ichał Sam borski 
wśród grupki dzieci sw ej parafii w  dniu  I K om unii 
św. — Z boku: ołtarz > głów ny w  kościele parafia lnym  

w  Krakowie.
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Wprost nie do wiary jakich 
to perfidnych środków walki u- 
żywają duchowni niektórych 
wyznań, by tylko móc nas po
gnębić w opinii publicznej, by 
tylko zatruć otaczającą nas a t
mosferę. Niemniej jednak nie 
poddajemy się tym szykanom, 
celowo wymierzonym przeciw
ko prawdzie religijnej, jaką 
głosi nasz umiłowany Kościół 
polsko-katolicki, do którego 
czujemy coraz większe przy
wiązanie, im większe stosuje się 
przeciwko niemu represje ze 
strony sfanatyzowanych kół 
rzymsko-katolickich.

S. D.

★

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam pu
blicznie, iż przed czterema laty 
wyrządziłem swą postawą krzy
wdę Kościołowi Narodowemu. 
Dziś będąc świadom tego — wi
dzę swój błąd oraz krzywdę, ja
ka stąd dla Kościoła wynikła. 
Dlatego tą drogą zwracam się 
do władz zwierzchnich,' kapła
nów oraz wiernych naszego 
świętego Kościoła i jako syn 
oraz wychowanek tegoż wyzna
nia proszę o przebaczenie mych 
win, oraz szkód wynikłych z 
mego postępowania. Ze swej 
strony przyrzekam błędy po
pełnione naprawić owocną i o- 
fiam ą pracą kapłańską na niwie 
naszego świętego Kościoła.

(—) X Fr. Baranowski 

Gryźliny, d. 29/IX/1955 r.



W setną rocznicę zgonu naszego w ielkiego wieszcza naro

dowego  — Adam a M ickiew icza  — zrekonstruow ano na ry n 

k u  krakow skim  przed Sukiennicam i jego pom nik. Zdjęcie  

dolne, reprodukow ane z  „Polski Odrodzonej” z czasów  

przedw ojennych, przedstaw ia grupę księży oraz w iernych  

Narodowego Kościoła po złożeniu yńeńca przed pom nikiem  

A dam a M ickiew icza w  K rakow ie. Zdjęcie górne przedsta

w ia m om ent burzenia tegoż pom nika przez barbarzyńskich  

najeźdźców w  czasie ostatniej okupacji.
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